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പ്) 01 1115 1.11“1.ക 

ആഭ്യവരി . അകാരാഭി 

അങ്ഞാനം ലോകത്തെ 

അതി മഫത്തായ് വില ഏറിയ 

 അതുുന്നത൯ കൃപാര 

അതുന്നത ദൈവസൂത൯ 
അത്ഭുതരാജ൯ യേശുവേ 
അദ്ധ്വാനിക്കുന്ന ഭാരവപാഫികളേ 

അനാദ്യനാം ദൈവമേ 
അന്യനായ എന്നെ യേശു 

അ൯ പോലും യേശുദേവനേ 
അല്പം നമളൃക്രടെ 

അല്ലമായുസ്സും ഖേദം 

ആആ കാശത്തി൯ മ്തെ 
ആട്ടിടയര കുമ്പിടും 

ആട്ടിടയര് രാത്രികാലേ 
ആത്മ ദേഹി ദേഹത്തെ 

 ആത്മാവാകുന ദൈവമേ 
ആത്മാവാം വഴികാട്ടി 
തആത്മാവില്നിന്നു ജനിച്ച 
ആത്മാവേ നീ ഉണരണേ 
ര്തൃത്മാവേ വന്നു ഞങ്ങടെ 

ആത്മാവേ, വന്നാവേശിക്ക 

ആദിതുയ൯ കൂദിചിടുന്ന 
ആദിത്യന് പ്രഭാതകാലേ 
ആദിയില് ദിപ്യ ദാസരെ 
ആല്ൃന്തമി ല്ലാത്ത നാഥ൯ 
ആദൃവിപാഹ നാളില് 
ആനന്ദി ച്ച ഫഘോഷിപ്പി൯ 
ആപര ഖേദകാലത്തില് 
ആയയധപാഫി മാത്രം 
ആരുടെ ചിന്ത ദൈവത്തില് 
ആവസിക മാനുവേലംന നീ 
ആശിക്ഷമാരി ഉണ്ടാകു. 
ആഗശ്വാസ്പ്രദനേ 

ആശ്രയിക്കുന്നിത്ഥ ആശീവ്ൃടിക്ു 

ഈ ത്തേങാത്മാക്കറഠകെര ത്രാജുസ്സ് 

ഇന്നു തിരും വക്ഷത്തില് 

നമ്പ്വ് 

9 
194 
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പ് 
൭൪ 
2/1 
൧0൫9 
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ഇന്നേയോമലം തൃണഃചാനേ 

ഇന്നോളം അറിയാതൃുഭ്ള 

ഇ൯ചമേ നി൯ പ്രാകാരം 
ഇമ്പമോടാശിസ്സുകഠം 

ഇമ്മായാലോകം നിങ്ങി 

ഇമ്മാനുവേല് തന് ചകതിത 

ഇവിടെ നാം ദുഃഖിച്ചു 
ഇസ്രേല് നാഥാ മേയിക്കെന്നെ 

൮ ആലയത്തെ കത്താ നിന് 
ഈ പകല് ത ഏന്നെ 
ഈ ലോകത്തില് നാം പാക്കുസ്പോഗാ 

തുത്തരഷിമാദ്രികഠം 
ദിച്ചയന്നിപ്പോകിതാ 
ഉന്നതത്തിത മഫത്വം 

ഹ്ലീടുക നിന്െറ (ുശിനെ 
എണ്ണുമില്ലാ കൃപാഭാനം 

എത്ര വ൯ കുഥറടിചലും 
എത്ര ശുഭം ദിവസാന്തം 

എനിക്കായ് ചിന്തി നി൯ രക്തം 
എന്നാത്മ കഷ്യാരികടങ്ങളി ലെല്ലാം 
എന്നാത്മരക്കാകന് യേശു 

എന്നാത്മാവേ ദൈവജുനത്തി ന്നു 

എന്നാത്മാവേ വാഴുക നീ 
എന്നിടയ൯ യേശുവേ 
എന്നിടയന സ്നേഹരാജു൯ 
എന്നെ നിത്യനാശമാഗ്ടം 
എന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഉന്നതം പിട്ട 

ഏന്നെ വിണ്ട രക്ഷകസെറ 
എന്നെ വിട്ടൈട്ടത്ത നാഥ൯ 
എന്നെ സ്തഷ്ക്കിച്ച മാ ദൈവം 
എഴന്നശൂ ത൯ വിലതിരാ 

എന്നേശുവിന൯ സ്സറേഫം 
എ൯ ആത്മ താരകേ 

എ൯ ആത്മ സ്നേഹിതാ 
ഏഎ൯ തആത്മാവി൯ ആദിതൃനേ 
എ൯ ആത്മാവേ ഉണരുക 

നമ്പ്ര 
ക 
994 
402 
941 
448 
ഗ്0ൂ8 
192 
497 

904 

199 

1: 

09 

൧" 
428 
329 
48 

വ 
248 
69) 

21 
408 
201/ 
9338 
20 
41 
40 

൧൧00 
1 10 
൧20 
11 



2 % 

എന് ത്ൃത്മാവേ കേധക്ക നി 
എന ആത്മാവേ നി ദുഃഖത്താല് 
ഹന്൯ ആത്മാവേ ചിന്തിക്കുക 
എ൯ ആശ യേശുപിത തന്നേ 

എന് ജീവ൯ ഞാ൯ തന്നു 
എ൯ ജീവനാം എ൯ ദൈവമേ 
എ൯ ദൈവമേ നടത്തുകെന്നെ നി 

എ൯ ദൈവമേ നിസ മേശമേല് 

എ൯ നാഥനെ ഏററുചൊത്വാ൯ 
എന് നിമിത്തം പോകുക 

ഹ൯ പാപഭാരം പച്ചമന്നു 

എന് പ്രതിജ്ഞ ക്ത്താവേ 
എന് (പ്രിയ൯ എനി ക്കുളമവ൯ 

എന് പ്രിയമനെറ സ്വരം 

എന ഭാരതാപങ്ങഠം ന് ങ്ങിട്ടമ്പോഠം 
൯ യേശു എന് പപ്രിയ൯ 
എസ യേശുവെ മാത്രം ഞ൯ 
൫൯ രക്ഷകാ മറകല്ലേ 

എന രക്ഷകാ എ൯ ദൈവമേ 

എ൯ രക്ഷിതാവാം യേശുവേ: 

32൯ വനജീവിതം എന്നു തീരും 

എന സ്നേഹം മൂലം ഞാസ 

ഹഎൃസെറ ഇടയ൯ യഫോവാ 

ഹഎനെറ തോഴരേ കൊടി കാണ് 
ഫൃന്തികാഗ മാ ദൈവമേ 

എന്തു നല്ലോര സഖി യേശു 

എപ്പോഴും ഞാന് സന്തോഷിക്കും 

ഹല്ലാ ജനങ്ങളും വരര്൯ 
ഫള്ലരും പാടി സ്തൃതിപ്പി൯ 

ഹൃല്ലാരും യേശുനാമത്തെ 

ഏഴപ്പെട ശിശുവാമി 

ഒന്നുമി ല്ലാഷ്ല്രയില് ന്ന്നെന്നെ 

ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ 

ഒരാട്ടെ ശ്രടെ കഴി ഞ്ഞു 
ഓ ചിന്തിക്ക മേല് മന്ദിരം 
ഓടി ക്രടടിസ യേശുപോട്ട 

കണ്ടാലും യേശു വരുന്നു 

കറ്്റാത നി൯ ശോഭാകാരം ഞാ൯ 

കത്തനിൽല് ആത്തു സന്തോക്ഷികു 

കത്ത൯ കല്ലിച്ച നാളിതു 

കത്തസെറ ക്രടെന്നും 

ക്ത്ത൯ തന്ന നത പാശജനം 
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കത്ത൯ ഏന്നെ നടത്തുന്നു 

കത്താ കൊട്ടകാററടിച്ചു* 
കത്താ, സ്വ൪ പ്രഭാസനസ്ഥാ 

കത്താവിനെ നാം സ്മൂതികു 
കത്താവിന്നാലയം മഹാ 
കത്താവു വരും ലോകവും 
കത്താവു വാഴ്ഠന്നു 

കത്താവേ എന്നെ കോപമായ് 

കത്താവേ എന് അന്ത്യനാള്ല് 

കത്താവേ ദ്രുതസേവിതാ 
കത്താവേ നിന്െറ വചനം 
കത്താവേ നിയരെറ നാമത്തെ 
കത്താവേ നിദെറ ആലയം 
കത്താവ നി ഇന്നേരത്തില് 
കത്താവേ നീ ഈ നേരത്തില് 
കത്താവേ വരേണമേ 

കത്മാവേ സ്വദ്ലൃത്തില് നിന്നു 
കത്തൃകാഫലം യുഗാന്ത്യകാലത്തില് 
കത്തു നാളാകും ശാബത 

കരുണയുദമ്ഭള യേശുവേ 
കരേറിപ്പോയെന് രക്ഷകന് 
കലാശിച്ചു കഠോരപോ൪ 

കക്ഷങ്ങഠം തീവ്രമാ കിലും 

കാടേറീയാടുട ഞാ൯ 
കാണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് 
കാല്വറിയില് എ൯പേക് ഫോ 
കാല്വരിക്രുശില് താതാ ഞങ്ങളെ 
കാല്വറിമേല് മരിച്ചേശു 
ക0ല്വറി മുടി മുഴങ്ങും 
കാല്വാരിയോളവും 
കററലച്ച ഭയന്നു ഞാ൯ 

ക്ടുഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തത്തിലുണ്ടെനിക്കായ് 
ക്കുറെ വക്ഷങ്ങര പോയ് 

കൂടെ പാക്ക നേരം വൈക്ുന്നിതാ 

ക്രരിരുമെ പേടിക്കാ ഞാന് 

കപ മനോഫരം 

കപയുള്ള ത്രിയേകനെ 
കൃപയുള്ള രക്ഷിതാവേ 
കൂപാ പിതാ, നി൯ വേദത്തില് 

കേഠം ആഗമനത്തി൯ ആപ്പു 

കേഠക്ക എനെറ ആത്മാർവ 

കേക്കു ട്ൃത സതസ്വരം 
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0 കോം ആത്മാവേ ദൂതരി൯ 
കോംകു കേഗകു കാഫല.ം 

ക്രിസ്ഷ്ഷേത ചാരി ത൯ 
ക്രിസ്നാമം ഏറഠുകൊഠം നീ 

കരിസ്മ എന്നോടു ക്ഷ്ഥമിചതുപോൽല് 

കരിസ്മ നമുക്കൊരുക്കും 

ക്രിസ്മൂമൂലം നാം (൫.0 ത്ഥിചാല് 
ക്രിസ്പയേശു എവിടെ 4 
ക്രിസ്മുവിന്െറ ദാനം എത്ര മധുരം 
ക്രീസ്മുവിന്െറ സുപിശേക്ഷം 
ക്രിസ്മുവി൯ സ്നേഹത്തില് 
കരിസ്മ വിണ്ടും ജിവിച്ചു 
ക്രിസ്പയ സൈന്യമേ വ? 

ശി൯ പടയാളികഗം 
കരൂശി൯ പോരാജിയായ് നില്ലം, നി 
കൂശോടു പോകുന്ന 

ക്രൈസ്സവരേ, വന്ദനെക്കണരി൯ 
ക്രോബിം സ്രാഫിം വാല്യുകമെ. 

വേഭശട. രാവിലത്തെ 

ഖേദിക്കേണ്ടാ ആത്മാവേ 

ഗെത്ശമനേ ചെന്നു 

ഗോശാലെ ജാതനായോനെ 

േവേരുമഗേശുവ'ത ദിനം 
ചേരു ം നാം നദിക്കക്കരെ 

ജു ലാശയെ പടപൊന്നു 

ഭജ വനുണ്ടാം ഏകരനാട്ടത്താല് 

 രധ്ധവടുതിയായ് പോകുന്ന 

ഞശദഗം മദ്ധ്യ വന്നു ക.മ്രാ 
ഞാനെന്നും എ൯ യേശു 
ഞാനയോഗയന്൯ ശുഭ്ധ നാഥാ 
ഞാ൯ ദിനംതോറും 
ഞാ൯ യേശുവില് വിട്ടെലാം 
ഞാന് വരുന്നു ക്രൂശില് 
ഞാ൯ വാതുകരു മുടുന്നിതാ 

തകനന ഹൃദയത്തില് 
ത൯൬ അക്കി ചാത്തിയും 

തസ്ത ജപ ലു “പചനെയും തടഴന്നന്നെ 

തതാ സുതാ ശുദ്ധ ത്ഥ 

ആദ്യവരി അകാരാദി 

തിരു ന്നേ കാലം വേഗം 
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ദാാപീദിലും വ൯ റൃത്ര൯ 

ഭിപ്യ സ്നേഹം ശ്രേഷുതമം 

ദീനതയാലോ ദൈവമേ 

ദുഃഖമുള്ള ആത്മാവേ 

ദൂരെകാണും വെട്ടി ദിപാപേഃ 

ദൈവകുഞ്ഞാടിതാ 

ദൈവത്തി൯ കുഞ്ഞാടു 

ദൈവത്തിന്െറ ഇക്ടത്തിന്നും . 

ഒെദവത്തിരനെറ റൂത്രഗ്മാര൪ 

ദൈവത്തി൯ പൂത്രനാം 

ദൈവത്തി൯ പൈതലേ 

ദൈവത്തിസെറ സ്നേഹംഭ്ടലം 

ദൈവത്തിന്െറ സുവിശേക്ടം 

ദൈവത്തി൯ ഹിതം അനുസരിപ്പതു 

ദൈവത്തി൯ ഫിതം സമാ 

ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കണം 

ദൈവ സ്കൃതിക്കു നെഞ്ചം താ 

ദൈവത്തെ സ്മൂതിക്ക 

ദൈവപുരമാം സിയോനെ 

ദൈവമേ ഈ ആനണ്ടിനെ 

ദൈവമേ കേഷക്കുക 

ദൈപമേ തിരുവചനം 
ദൈവമേ നിസ അറിപാലെ 

ദൈവമേ നി൯ സ്നേഹത്തോടെ 
ദൈവമേ ഹാപാപിയാം 
ദൈവമമ വിശുദ്ധമാം 
൭ ദെവപാത്മാവേ വന്തൃതുക 

ദൈവം തന മമ്ഥമമോരോന്നും 

ദൈവം നന്മയേ ചെയ്യു 

ധപനിക്കും അന്ത്യ കാഫഹമ.ം 

നദിഴുല്യം ശാന്തിവരമടട്ട 
നന്മെകെല്ല”ം കാരണനേ 

നമ്മുട കത്താവാം യേശു 

നമ്പ്പ” 

99 താഴെ സഭ മേലില് സൈന്യം 

411 തിന്നു പകലുചാലം 

5 നല്ല പോര ചെയ്യു മെധയ്യമായ് 

നല്ലിടയനാം യേശു രക്ഷക൯ 

9] | നല്ലൊരു രക്ഷകാ എന്നെ 
1 14 | നല്ക ദൈവമെ 
79 | ഗത ഭാഗ്യരാജ്യം കാസ 
415 ' നാം ദൈവകൃപയില് 
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സ്വ 

നാശപാപികകെ രക്കിപ്പാ൯ 
നിതൃതയില് നീ എങ്ങുളപാം 
ന്ത്ൃയനാം പിതാവേ 

നിത്യനായ യ ഫോവായേ 

നിത്യമായി സ്ന്റേഹിച്ചു 
നിതൃപീടൊന്നുണ്ടതു 
നിന്നന്തികെ ഞാൻ പാകട്ടെ 
നി ന്നോടെ൯ ദൈവമേ 
നിന്നിടി൯ യേശുവിന്നായ് 
നിന കരുണകഠ കത്താ വേ 

നി൯ കൃപയാലെ ദൈവമേ 
നി൯ കൂപ സവ്യം ദൈവമേ 
നി൯ തിരുരദതം ചിന്തി നി 
നി൯ ദ ലാകല്ലനഃപോലെ 
നിസ്മേശക്കിഴ പ്പകുക്ഷണങ്ങഠം 
ന്പ൯ വേദം എ൯ കാലിന്നു 

നിന് സ്വന്ത നാരത്തിന്നു 

നി നേറതെന്നും മെദവദേ 
നീതിമാഗ്ാരിന൯ു ക്രടാരങ്ങള്ില് 
നീ ക്ഷിണിച്ചോ നി വലഞ്ഞോ 

വ്കരേണെം നിന്നാത്മാവെ 
പരിശുദ്ധ൪ പാടടന്നു കേ 

പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിന്നാല് 

പരീക്ഷ നാം യേശു 

പാടിന൯ ഇമ്പ ഗീതം 
പാത അഥിയാത്തോരെ 

പാപകുടം ത്ക്കുവാ൯ 

പാപത്തിന് വ൯ വിഷത്തെ 
പാപപരശത്താര ബഭ്ധയ൯ 

പാപഭാരം ച്ുമന്നോനാം 

പാപി ക്കായുളമ്മോരുറവ -- 
ചാപികമെ. രക്ഷിചിടുവാസ 

പാപികടേ കേട്ടകൊഠംവി൯ 

ചാപിക്കേക ആശ്രയം 

പാപീ വാ, നിദാഗൃപ്പാപി 
ചാപം ലോകത്തില് വന്നതാ 

“പാപം ചെയുതിനാലുടവാം 
പരാരം- ത്തനന്ദത്തോടെ 

പാരില് നിനക്കു സാക്ഷി നിന്ന 

പിതാവേ നിന്െറ ശക്തിയും 

പിതാവേ സ്നേഫം ഞങ്ങളില് 

പശാച്ച ജഡം ലോകവും 
പിള ന്നൊരു പാറയെ 

പുതുവത്സരത്തി൯ 

നമ്പ്പ് 

9 
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14400 
25 
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193 
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പേടി വേണ്ടലേശം 
പൈതങ്ങമേ വരുവി൯ 
പൊന്നേശു$വ ജിവനാഥാ 
പൊൌ൯ വെള്ളികളെക്കാഗ 

(പ്രാതപൃത്രരിലോജസ്വിതാത്തമാ 

പ്രാത്ഥന കേശക്മടന്നവനേ 
പ്രാത്ഥന കേ ദൈവാത്മാം നി൯ 

പ്രാത്ഥനയി൯ നല് നേരമേ 
പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പഠിപ്പിദക്ണമെന്നെ 
്പ്രേതക്കല്ലറയെ 

ബഫ്മാനം മഹത്വം 

ബേത്തുഫേം നല് നഗരിയില് 

ഭതയഷാര ഒക്കെ ജഗത്തില് 

ഭക്താത്മാക്കഠഷ്ടം സ്വഗ്രീയ 

ഭായപ്പെടായ്്, നി 

| ഭാഗ്യരാജ്യമൊന്നുണ്ടെതില് 

ഭൂമിയി൯ ഭംഗിക്കായും 
ഭൂലോകമാം വനാന്തരത്തിലൂടെ 
ഭൂവാസികഠം സവ്ൃരുമേ 
ഭൂവില് എങ്ങും നിങ്ങാം പോയി 

മത്യനാമി ഞാനേശുവെ 
മഹത്വ ദൈവഭൃതരേ 

മഹത്വ പ്രഭ മരിച്ച 

മഹത്വമുള്ള ദൈവമേ 
മഹത്വം അത്തു ന്നതന്നു 

മഫാ വൈദ്യ൯ സഥിപത്തു 
മാ ദൈവമേ നിയെന് സ്പഖി 
മാനവരെ രക്ഷ്ധിച്ചിടുവാനായ് 
മാനം മഫത്വം സ്പോത്രം 

മാ പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല് 

1 | ലാപ്പിലെങ്ങഗ നാമമേന്തി 
മിത്രം കണ്ടെ൯ യേശുവിതം സവ്യം 

മുടികഠം സ്വദപീഠെ 

മുട്ടിമുട്ടി നില്ലതാ൪ 

മുമ്പേ പോകുന്നോ ഭ്രാതാവു് 

| മുതുപ്ല്ലഹൊ സ്വ൪പുരെ 

മേദിനിയില് ശുഭമായ്യ! 
മേയ്ക്റുസപോലെര ക്.ത്തസ എന്നെ 

മേദമതും വിശ്രാന്തി 

മോദമോടെ കത്തനെ 

മോദവാത്ത കേട്ട നാം 

മോദം ഭൂമൌ രാജ൯ വന്നു 
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ആദ്യവരി അകാരാദി 

 ഡഹോപ അലാതെ 

യഹോവ സ്വസ്ഥനാളിനെ 
_ യഹോവാ എന്െറ ഇട്യി൯ 
യഫോവാ നിന്െറ പരിപാലക൯ 
യഹോവെത്തന്നെ വന്ദിക്ു 
യുഭ്ധേ രാജമുടി നേടാ൯ 
യെറുശലേം ഏ൯ ഭവനം 
യെറുശലേം യെറുശലേം 
യേശു ഇന്നു ജനിച്ചു 

യേശു എന്നപോല് 
യേശു എന്നുള്ള നാമം വസ൩൯ മധുരം 

യേശു ഫ൯ രക്ഷകസ 
യേശു എന സ്വന്തം 

'യേശു കത്താ കരയുന്നേ൯ 

യേശുകത്താ ഞങ്ങ൦ നിന്നോ 
യേശു കയ്യില് മ സ്വൈരം 

യേശു കാരുണ്ൃവാ൯ പിളിക്കുന്നു 
യേശു ചേക്കും പാപിയെ 

യേശു ചൊല്ലുന്നു നന്നായ് 
യേശൂ തന്൯െറ ജനതഞ്ങഗക്കു 

യേശു തനെ ദ്വൃസ്നേഹം 
യേശുനാഥന് ഉയിത്തു 
യേശുനാഥാ നി൯ മഖം 

യേശു നാഥാ ഫ്ൃണ്ണസുഖം വേണമേ 

യേശുനാമം എത്ര ഇമ്പം 

യേശു നിന്ന തൃപ്പാദെ 
ധവേശു ഥാത്രം ശരണം 

യേശുരാജ൯ ജനിച്ചു 
യേശുവി൯ തിരുപാദത്തില് 
യേശുവി൯ ദിവ്യസ്നേഹം 
യേശുവിനെറെറ ആടു ഞാ൯ 
യേശുവിന് ശബ്ദം ഞാന്: കേട്ട 
യേശുവെ ഞാന൯ു കണ്ടെത്തി യേ 
യേശുവെ ഞാ൯ സ്കൂതിക്കം, തന് 
യേശുവെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഠം 
യേശുവെ നിന്നെ ഞാ൯ എന്നും 
യേ ശുവെപ്പേലുണ്ടോ ഇത്ര 
യേശുവേ നി൯ സ്നേഹം 
യേശുവോ$ യേശുവോടു 
ധേശു്നേഫം ഓത്താത്തു പാടാം 
യേശു സ്നറേഫിക്കന്നെന്നെ 
യേശു സ്റ്റേഹിപ്പോക്കാനന്ദം 
ധേശു സെമ്യവാനേ 

യേശ്രു എസ ആത്മസഖേ 
യേശ്രു യേശ്രു രക്ഷിതാവേ 
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നമ്പ 

രണ്ടോ ദുന്നോ പേ ഏകമായ് 19 

രക്ഷക്൯ യാത്ര ചൊല്ലും മ൯ 68 
രക്ഷക ദിവൃഭസ്ററഫാല് 2009 
രക്ഷകനാം യേശുക്രിസ്മവില് 08. 
രക്ഷ്മ നല്ലം നാമത്തിന്നായ് [7 

രക്ഷ രക്ഷ ഇമ്പസ്വരം ൧8 
രക്ഷാവല്ലഭ൯ ക്രിസ്ൃ൯ 3 
രക്ഷിതാവിനു രക്തമാദ്യം 60 
രാജന് ദാവീദ്ലരില് പണ്ടു ടി 
രാജാധിരാജറ മേല്നിന്നു 90 

രാത്രിയിതാ വരുന്നു 284 

രാത്രിയില്ലാ സ്വറ്റോ 10 

രാപ്പകുതതോറും കാക്കുന്ന 14. 

രാവിലെ എഴ്ടിനേറു നി 4 

ലോകരക്ഷകനാമേശു ക്ഷണിക്കുന്നു (1 
ലോകരക്ഷ്വാക്രനാകും റ്റു 

ലോകരെ രക്ഷ്മിപ്പതിന്നു 7 
ലോകരെ രക്ഷ്മിപ്പാനായ് 9]9 

ലോക ശോക സാഗരെ നീ 7 

വരേണം നി൯ രാജ്യം 4) 
വാന്രഭൂമിയിന൯ സ്രഷ്യാപ്പ്” റു 

പാ വരിക ഇമ്മാനുവേല് 44 

പാഴ്ച പ്പെട്ട യേശുവേ 190) 

പാക്ക്രീന് വാക്ക്കി൯ യേശു രക്ഷകനെ 91 
പാട്ട സ ദേഹി സ്വ൪ രാജനെ ൭ 
വിരമഞ്ഞാടി വന്ന് ടി൯ ടി 
വിശുദ്ധ ദൈവകല്പന ദു 
വിശ്വാസികളേ വാ ടി] 
പിക്പം, ഭൂമി, ആഴിം ജ്യോതികളും 40 
വെറും കയ്യായി ഞാ൯ ചെല്ലുമോ റ് റി 
വേട്ടയാലോടി ഉട്്കിച്ച (5, 
വേണം നിന്നെ സദാ 409 
വേദനയില് അഫൊ എ൯ 00 
വേല ഇപ്പോ തീന്നല്ലൊ 6 
വൈകാതെ അട്ടത്തു വാ പ 
വൃഥ തിങ്ങി ക്രപാദ്വാരെ 44 

ശങ്കയെന്ന്യെ രാവിലെ 19] 
ശമിപ്പാ൯ നിലത്തി൯ ദാഹം റ്റ് 
ശാബത ഏഎന്നാത്മാവിന്നു 190 
ശുഭ്ധ ശുദ്ധ ശുദ്ധ സവ്ൃശക്ത 1/9 
ശുദ്ധ ശുദ്ധ കുത്താ ദേവ 17] 
ശുദ്ധ ദിവൃ ഗ്രന്ഥമേ 187 
ശു ദ്ധാത്ഥാവേയെന്നെ പാപ 104 
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തിചീടി൯ ഷോഷ്ചമാന്നു 
സ്തുതി പിശുദ്ധന്നുന്നതെ 
ഭസ്ലാത്ര തരം രാവിനു നമ്ഷെക്കായ് 
സ്സേഡഥത്തി൯ ഇടയനാം 
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വ് 2സ്വ്പം 

ഞാനകിത്തനതക്ങറാ 

01110൦ 2൧൫൧൫0 

കാലത്തെ പ്രാതഥന 

1. 1. 

ആഭിതുനു പ്രഭാതകാലേ 

ആനന്ദമായ് പിളങ്ങുമ്പോഗ് 

ആടലൊഴിഞ്ഞെന്നാത്മാവേം 

ആരംഭിക നി൯ കൃത്ൃങ്ങാ. 

നിദ്രയിലെന്നെ ഏററവും 

ഭദ്രമായി കാത്ത നാഥനേ ! 

മുതുപാം നിദ തീരു സ്വേ 

ശുദ്ചാ നി൯ രൂപം നല്ലയകേ. 

ബാലസുൂഷ്യസെറ ശോഭയി (ത) 

ആകവെ മാറും മഞ്ഞുപോ 

ചേലോടെ൯ പാപമാം ഹിമം 

നീകുക സ്വഗ്ലൂസ്ൂയ്യനേ: 

൧൯ ചിന്തം കമ്മംം വാക്കുകഠ്് 

മററും നീ താ൯ ഭരിക്കുകം 

ഫുദയേ ഭിപൃതേജസ്സി൯ 

കാന്തി സദാ വമത്തുക. 

സവ്യാശിഷത്തി൯ താതനെ 
വാഴ വ൯ ലോകരാക്വെ 

വാക്കി സ്വഗ്ഗസൈനമ്പവുമെ 

വാക്ക്കിസ പിതാപുത്രാത്ഥനെ. 

൧൧ 

൫, 

€. 14. 

കൂദിച്ചയ ന്നി പ്പോളിതാ 

ആദിതൃയ൯ ശോഭയായി് 

രാവി൯ ഇരുഠം പോകുന്നിതാ 

സവ്വവും തൂക്ക്ടിയായ്. 

കാണുന്നതില് ദേവന്നുടൈെ 

നന്മയെ ചെമ്മെ നാം 
ത൯ നാമത്തിനു പാടിടും 

എന്നും സ്പൂതികധ നാം. 

വെളിച്ചത്തി൯ പിതാവു താ൯ 

ഹന്നുഭജില് ശോഭിക്കും 

സംഘ്ണ്ണതൃപ്യനാകും ഞാ൯ 

എനു പാപം നശിക്കും. 

ത൯ തോട്ടമാം സഭയതിരു 
ത൯ ആത്മദാനങ്ങറം 

വള.നന്നുയരും മേല്ല,ര മേല് 

തസ നിതിഫലങ്ങാം. 

നി൯ വരവു പ്രതിദിനം 
ആദിത്യനേശുവെ 

കാത്തിരിക്കുന്ന നിവ ജനം, 

അരുതേ താമസ്ുംം 



ഗു റാസ് 2 

൬. നിന്നെ കാണ്മടോ൯ വാഞ്ഛയായും 4 രവ 

ആലസ്യം ഏറിയും 

ത്തൃത്മാവും മണവാട്ടിയും (. 1. 
റ 9 

കെപ ഗല്ടു ൧൦ രാപിലേ എഴുന്നേററു നീ 

രാത്രി സുഖം പ്രതി 
രാപ്പകരു തന്ന കത്മാവേ 

3 ൩. രാവിലെ സ്ത്ൂതിക്കു. 

ദ൦േബഥ 7൩൦ : 17൧ ൧൧ ടേ |: രേംപ്പകര നിന്െറ ഫൃദയം 
രേംശന് കാത്തുകൊ൦വാ൯ 

1, .8.8. 7.1. രം ജദ്മ മായ ബാധികാ (ത്) 
രം ക്ഷണം പ്രാത്ഥിക്കം 

ഥം സ്യോത്രം രാവി൯ നമ്ഷെക്കായ് 
എ൯ പ് താവേം നന്മിയായ് ൩൦ അന്നന്നുമ്ള ആഹാരവും 

എ൯ പാപം യേശു ദൂലമേ ആവശ്യമായതും 

അ൯ഭപോടെ ക്ഷമി ടേണൌമേ ; ആരോഗ്യം മറെറല്ലാ ഗുണം 

നിന്നിശ്ജും ചെഷ്ലീടുവാ൯ അവശ്യം ലഭിപ്പാ൯. 

ന രം നിഗളം .ഷാപം മോഹവും 

൨൦ രാവിലെ വരുന്നിതാ നിന്നില് ഉദിക്കായ്ക്കാന് 

ഞാ൯ നി൯ സന്നിധൌ നാഥാ, നിത്യാത്മാവി൯ സഭാ കാവല് 
എന്നോട് വേദപ്രമാണം നിനക്കുണ്ടാകുവാ൯ . 

ദലം സംസാരിക് വേണം ൭ റി 

നി൯ ഫിതം ഞാ൯ സവ്വദാ പം പ പര് 
്ചതരന്ാം മുള്ലോക വൈരത്വം 
ഥ് ദുരാത്മാവെ ജയിപ്പാനും 

൩൦ ക്രിഡ്മൂവില് ഞാ൯ ംരം ദിനം ശക്തി തന്നീടെണാ. 
പാത്തിടാ൯ ശണെൌകണം 

സവ്യനേരം ത൯ ബലത്തില് 
പഴ്ണുമായ ആശയത്തില് ടു ൫, 

ജീവി പ്പാ൯ ത്തത്മദാനം 

നല്ക വിശ്വാസ ത്തെയും. ഥന : 770 7/0 50൧0 0 

രം ഇന്നത്തെ എ൯ ജീവിതം 0) ടട. 
നിന്നെ ഏല്ലിചീടുന്നേ ; 

ഇദ്ദിനെ ഉണ്ടാകുവാനായ് കം ആത്മാവേ, നീ ഉണ്രെലണ 

ഉ ഒഭതെല്ലാം നി൯ ഫിതമായ് ആദിത്യനോടു ക്രടെം 

കൈകൊണ്ടീട്ട്പാ൯ സമാ അന്നന്നുമുള കൃത്യം ചെയ്യാ൯ 
നല്ലേണം കൂവ താതാ, അല്പം മടി ശ്രടാതെ ; 

രോഗ്യം ദൈവത്തെ 
൫. വീണുപോകില് തല്ക്ഷണ്ടം എ ശി 

ഞാ൯ അരുതപ്'ക്കേണം ആ വല്യ നാമം സ്മൃതിക്കാം 

സ്ലോത്രം ചെയ്യ എല്ലാഥേഠിന്നും ആയതേററവും നന്നു. 
ന് ന്നോടകടെ നടന്നും 

സ്വവഭാഗ്യം ഇങ്ങീദിനം ൨. കാലം വ്പഥാ പൊയ്യ്കോയതു 

അനുഭവം തആകേണംം കാലം ചെല്ലാതീടാക്കാം ; 
കാലാംശമാം ഇദട്ടിനവും 

കാലാന്തമാ ്ൃരുതാം ം 



ളം 
. കാലത്തെ പ്രാത്ഥന 

ത് 

൩.൦ 

൫, 

തലേന്തുകഥളാത നാമെല്ലാം 7 ൭ 
തച്ചചാലം തന പ്യാപാരം 

താലയ്യത്തോടെ ചെ മ്ലീടാം 
ത്ൃതയതേററവും നന്നും 

സ്വ്വ നടപ്പും സത്യവും 

സല് ബോധാന്തക്കരണറ 
പട്ടാപ്പകത പോലാകണം 

സ്സൂക്ഷം സവ്വം നാഗന്നു ; 

ഉണത്തെ൯ ഫൃദയം നന്നായ് 
ഉയത്തി പാടീടുവാ൯ 

ഉയരെ ഭൂതമായി 
തആഉ യതേററവും നന്നു. 

[.. 14. 

എന് ത്ത ന്മാവേ, ഉണരുക 

നീ ദൈവത്തോടു പ്രാത്ഥികും 
നിന് സ്ോത്ര യാഗം കഴ്ക്ക 
നി൯ വേലെ ഒരുായ്മകം 

നീ ദൈവത്തിത ആശരയിക്ക 
ത൯ ദയാദഭാനം ചിന്തികും 
ക്രിസ്മുവി൯ സ്നേഹം ഓക്കുകം, 
ത൯ ച്ൈവൈതലായ് നീ നടക്കം 

കത്താവേം നീ സഹായിക്ക, 
എന്നോടു ക്രടെ ഇരിക്ക, 
ചെയ്യേണ്ടും കാഷ്ടം കാണിക്ക 
പാപത്തില് നിന്നു രക്ഷ്മിക്ം 

ഞാ൯ ചെഡ്റു പാപം ക്ഷമിക്ക, 
എനിക്കു കൃപ നല്ല,ക, 

എ൯ ഗമനം നിയ നത്രികും 

നി൯ അനുഗ്ഗഹം തരികം 

താതസുൂതാത്മാവാം ഏക 

യാഫാം ദൈവത്തിന്നനന്തം 
ക്രിസ്ത്റുലം സ്തൂതി സ്ലോത്രംം 

നല്ലുന്ന ഞാന൯ ദിനേ ദിനേ, 

ത മ 

നി 

10൦ : 1770 മ൦൧൦ //5൭൦ 7/൦ 61475 

൬൦ 

പം 

വാന്ഭൂമിയിനു സ്രഷ്ജ്രാവു 
താതസുതാത്മ ദൈവം 

നീ രാപകലി൯ ഭാതാവു 
സൂയ്യ ചന്ന നക്ഷത്രം 

ഭൂമി സ്വ ഗ്രഹവും 
നി൯ കരങ്ങഗം പാലിക്കും. 

സ്കൂതി ചൊല്ലുന്നു നിനക്കു 

സവ്യശക്താ പാലക, 
രാത്രി കാപല് നീ എനിക്കു 
ആപത്തിലെന നായകാ ! 

ആധി പ്യാകുലങ്ങളിരു 
പേധിന്നാക്രമങ്ങകില്ം 

പോയ രാവുപോലെ൯ പാപം 
ടൂരെ നിങ്ങി മാറട്ടെ 

യേശുവേ ഞാന് നിടെറ സ്വന്തം 
ആധി നികല് ചേരട്ടെ 
നീ എ൯ പാപശാന്തിയാം 
വേദ നയ്ക്രാശ്വാസമാം. 

പാപ നിദ വിട്ടകന്നു 

ഉ ഷസ്സ്സോടുണ്ടരട്ടെ ; 
നിനു ദിപ്യാലക്കാരമി ന്ന് 

തേജുസ്സായ് വിളങ്ങട്ടെ, 
ന്യായപിധി നാളില് ഞാന് 
തള്ളപ്പെടാതാ ക്കുവാ൯ം 

എനറെറ ജിപിതം നിൻ വാക്കു 
പോലെ നി നടത്തുക 

ചിന്നി യോനെ നിനേറതാക്ക 
ദിവ്യ കൂപ നല്ലുക 
നീ മാത്രമെ ശരണം 
വേറില്ലിനിക്കഭയം, 

നിന കൂപാകടാക്ഷത്തില് എ൯ 
ഉള്ളം സ്വ്ൃം വെട്ടന്നു 

സവ്ൃശ ദതാ ! നിദ്കത് ഞാ൯ എ൯ 
ജീവനെ അഫ്ല്ിക്കുന്നു. 
നി എ൯ുദിവ്യ ലേടയം 
എനസെറ ജ്ഞാനപ്രകാശംം 
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൭. കത്തനേ എനിക്കു നിനെറ ൫, സ്വന്തഹിതംം ദേഹം, ദേഹി 
ദൂതനാല് തുനു ചെയ്തും ക്രിസ്ന്നായി പ്രതിഷഷ്്ി ച്ചു 

പേയുടെ തന്ത്രങ്ങഗ എന്െറ ക്രിസ്തമുസവാത്ഥം രാപ്പകൽ 
മേല് വീഴാതെ മാറഠുകം, കാത്തു ജുാഗരിച്കിപ൪ 
ജീവന പോകും നേരത്തില് രാഘ്യ ദൈവരാജ്യത്തില് 
ആക്കു കന്നെ സ്വഗ്ലത്തില്. ഭാഗ്യ നിച്ച,ന്നെന്നേക്കും . 

8 ൮ 
ി ന 

[47770 വ 777650 770 50൧75 
3.7. 9.7... ൧7൧0 02൧) 7720770777 75 7/7 7026 

“൧/7 ൭൮225.” ൧. 77. 427, ലം 

ചം സ്വ൪ സിംഹാസന മന് നിലച്ച ൧൧൭70077. മ് മീം 
താരാതുലൃരാരിവ൪ 
പൊുടിയുട്ടൈല്ലാവക്കം ൧൦ ക്ഷേമമാംരാ നിദ്രാശേഷം 

നാം ഉണരുക രാവിലെ 

ജുപശക്തി ചിന്തയുമായ് 
ദൈവസ്നേഹം നവഗെന്നും. 

വെണസംഘം ആരിവഃ ? 

ഫാഖല്ലെല്ലയ്യാ ഹൃന്നേക 

വല്ലഭനെ പാഴ്ന്നും 
ത്തു 

൨. ക്രിസ്ധ നീതി ധാരിക്ളാം ൨. പ്രരാന്ഥനമൂലം നാഠക്കുനാഠം 

അതുജ്വലര ആരിവ൪ ₹ ദത്തമാകുന്നു പുത്തനാം 

ശുഭ്രവ(സൃധാരികളി൯ കൃപാ, രക്ഷ മോചനമങ്ങാം 

ഇപപ്രഭക്ഷയമെന്ന്പയെ കത്തു ചിന്ത സ്വഗ്ലാശകശ. 

സവ്യഭാ നിന്നീടടമോ ? 

ഏതു രാജ്ക്കാരിവ൪ റ ൩൦ ദൈവത്തിന്നു നാഗശതോറൂുഠം നാം 

സവ്ൃയവും പ്രതിക്ട്ിക്കില് താ൯ 

നല്ലീടും എന്നും അമൂല്യ. ൨. ക്രിസ്പ കീത്തിയുദ്ധരിപ്പാ൯ 
നിക്ഷേപങ്ങാം യാഗത്തിനായ്.. ദൂുത്യുവന്നെത്തു വോല.ം 

ദുഷജസഖ്യം വിട്രേറെനാഗം 

മുക്ടിയുഭ്ധം ചെ ്രിവ൪ 
കഷ്ഷയുഭ്ധേ വിജയം 
ന ട്ടനലിനുറിം ദൈവത്തോടെന്നുമടുപ്പാ൯ 

നിത്യം വേണ്ടതുണ്ടാം ദി൩ 

ത്വനിവ്വഫണ്മതാല്. 
രം, ആത്തിപരിതാപങ്ങലാല് 

കൂന്യന്പവ്വ ല് 

ചിത്തം തകന്നോരിവ൪ 

കീത്തിപാത്രന൯ കത്തനോടു 
പ്രാത്ഥിചോരിവ൪ നിത്യം 
ദുഃഖപ്പോ൪ തീന്ന പിന താ൯ 

നീക്കി ദൂ“ഖമെന്നേക്കുംം 

൫. പ്രാത്ഥനെകുന്ഠയോജ്ൃയമായ് 
നിത്യം ജീവിച്ച പി൯ സ്വശ്ശ-- 

സ്വസ്ഥതെക്കെങ്ങമളെ നാഥാ, 
പാത്രരാക്ക നി൯ സ്നേഹത്താല്. 

രാം തൃഗേജീപിതം ചെയ്യവാ൯ 



10 

മാ 
വൈകുന്നേരത്തെ പ്രാതഥ൧ന 

ഥാ ഇ കണ മയങ്ങി ഞാ൯ നിദ്രയില് 

“(വ 70 77൧൧ 777) ൩൧൨, //7/5 22 | 

[,, 1. (൪002 ൧4. 27. 23 

ഥഃ 

11 

മഫത്വഠറുള്ള ദൈവമേ 

നി൯ നാമം പാഴ്ചപ്പെടട്ടെ 

ദാസനെ രക്മ്മിക്കേണമെ 

രാത്രി നി൯ കാവലാകട്ടെം 

പാപം ഞാ൯ു ഇന്നു ചെയുതും 
എന്നാട്ട്” ക്ഷമിക്കേണമേ. 
നി൯ പ്രി യപൃത്ര൯ നിമിത്തം 
നീ അനുഗ്രഹിക്കേണമ. 

പാപം ക്രടാത്ത ജീപിതം 
അനു ഭവമാകേണമെ. 

ഈ രാത്രി നി൯ വരമതും 

നീ എനിക്കു നലല്ല,ണമെ. 

സവ്യാശിക്ഷത്തി൯ താതനെ 
വാഴ്ക വി൯ ലോകരാകപെ 

ഥി ) വാച '൯ സ്വഗ്ഗസൈനൃവുമെ 
വാക്ക്തിന പിതാനുത്രാത്മനെ, 

൧൧ 

6272 0 22) ഥ്? 

1., 1. 4200 4. 77. 24 

എ൯ ആത്മാവിന൯ ആഭിത്വനേം 
എന പ്രിയ രക്ഷാകരനേ, 

നീ വസികില് എന് സ്ഥീപെ 
രാത്രി പക്ത പോലാകുമെ. 

ഭൂജാതമാം മേഘമതാല് 

മറപ്പാ൯ നിന്നില് നിന്നെന്നെ 
ഇടയാക്കരുതെ രാവില് 

കാക്നൈ സവ്ൃശക്തനേ. 

| 

കിടക്കുമ്പോ ക്ഷീണതയി ല് 
എന് രക്ഷകാം നി൯ മടിയില് 
വിശ്രമിക്കുന്നെന്നോ്റിക്ക. 

രം ന്നിന്നെ ക്രടാതെ ജീപിപ്പാ൯ 
പാത്രമള്ലെ ഒന്നിനാലും 
സന്ധൃയില് “ക്രടെ ഇര പ്പാ൯ 
ഒഷസ്സോലം നീ വന്നാലും. 

൫, ഇല്ലാതാകാനുൂ ഭയം ലേശം 

രാവിന്നിരുലതിനാലും 
എ൯ സമ,പെ വേണം വാസം 
കൈവിടല്ലെ ഒരികലും. 

൬൦ തെററി അഖഞ്ഞിട്ടന്നോരു ം, 
മത്സരിപ്പ്യോരും, സവ്ൃരുംം 
വ്വ 4 റ രി പനിദ്ര ചെയ്യിടായ്ക്കാ൯ 
കൃപാവേല തുടന്നരുഗ, 

൭: ദുഃഖിതന്നു കാവല് നീയെ 
അഗതിക്കു ധനം നീയെ 
കരയുന്നവനെറ നിദ്ര 
ശിശുവി൯ സമമാക്കുക. 

൮.൦ ഉണരും സമയം വന്ന് 
വാഴ്ചണം അരികെ നിന്ന് 
രാജ്യം ചേരു വരെ സ്റസ്റേഹം 
തന്നിത് വഴിനടത്തേണം. 

തത്തു; 

12 ൧൨ 

10൦: “770 7/0 ൪൭൮) 75 റല 

65. 2ടം 

൧ം രം പകലിത എന്നെ 
കാത്തതിന്നു ഞാ൯ 

എന് പിതാവേ നിന്നെ 
സ്തൂതിചിടുന്നേ൯. 
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ക്രടെ പാകം മനരം 

ഇന്നുചെയ്യു ദോഷ്ചം 

ക്രിസ്കദൂലമായ് 
എന്നോടശേഷവും 

ക്മ്മമിക്കേണമ, 

എന്നു പേക്ഷയാല് ഞാ൯ 

വിട്ടപോയതാം 
എന മറക൦ക്കായി നി൯ 

പ്പു നല്ലേ,ണംം 

നി൯ ചിറകി൯ കീഴില് 

ഇന്നുറങ്ങുവാ൯ 

ഞാനെന്നെ രം രാവില് 

ഏല്ലി ചീടടന്നേ൯. 

ഇന്നത്തേ രാവില് നീ 
പിളിക്കിലെന്നെ 

ഒരുക്കമോട പ്പോഠം 

ദേവാ കാക്കണ്ടെ. 

രോഗ ദൂഃഖത്താലും 

വലയുന്നേരെ 

ദിവ്യ കൂൃപരൂലം 
താങ്ങീടേണമേം 

ജ്വീപിക്കില് ഞാ൯ നാമെ. 
താതനെ നിന്െറ 

മുമ്പില് അതികാലേ 

വരാനരു൦-ക. 

ക്രരിരുമേറുന്നു വാക്ക ദേവാ, 

ആശ്രയം വേഠില്ലാ നേരം തന്നില് 
ആശ്രിത വത്സലാ ക്രടെ പാകം 

൨. 

ആയുസ്സാം ചെടുദിനം ഓടുന്നു 
ഭൂസന്തോഷ മഹിമ മങ്ങുന്നു 

ചുററിലും കാണ്ടന്നു മാററം കേടു 

മാഠഠമില്ലാ ദേവാ, ക്രടെ പാക്കം 

൧൩ 

“40700൦ 7/7 770 

105. 7:2700//0൦ ൧൦ 27. 27 

൧ 
വൈക്ുന്നിതാ 

൩. 

രാജുരാജ൯ പോൽ ഭയങ്കരനായ് 

സാധുവെ ദശ്ഭിചീടരുതെ നി൯ 
ചിറകി൯ കീഴ് സെൌഖയവരമോടെ 
നന്മ ദയ നല്ലി ക്രടെ പാക്. 

രം 

ഏകി കക്ഷുതയില് സഹതാപം 
അപേക്ഷ യിരു മനസ്സലിവോടെ 

നിസ്സഫായരി൯ സഹായകനായ് 
വന്നു രക്ഷിച്ചു നീ ക്രടെ പാക്. 

൫ 

സദാ നി൯ സാന്നിദ്ധ്യം വേണം താതാ, 
പാതക്ഷേത ജയം നി൯ കൃപയാത 
തുണചെയ്തുാ൯ നീ ല്ലാതാരുഭള ₹ 
സന്ത്രോഷ സന്താവെ ക്രടെ പാകം 

൬ 

ശത്രു ഭയമില്ല നീ ഉണ്ടെങ്കില് 
ലോകകുണ്ണ്ീരിന്നില കൈപ്പെട്ടംം 

പാതാലമേം ജയം ഫവിടെ നി൯ം 
മുത്യുമുംം പോയ് ജയാ ശ്രടെ പാക്കം 

൭ 

കണ്ണുടഞ്ഞീടട മ്പോഠം നി൯ ക്രൂശിനെ 
കാണിക്ക മേതലോക മഹിമയും 
ഭൂമിത്ഥ്യ നിഴല് ഗരിക്കുന്നിതാം 
ഭാഗ്യേദേയമായി നീ ക്രടെ പാക. 

14 ൧൪ 

[.. 10. 

൧: രാപ്പകതതോറഠും കാക്കുന്ന 

ത്രിയേക ദൈവമാകുന്ന 
പിതാപുത്ര ആത്മാക്കളെ. 
സ്പൂതിക്ക നാം പ്രതിദിനെ.ം 

൨ം ഞാ൯ ചെയ്യുപോയ കു ററഞ്ങഗ് 

എ൯ മനോഭാവ ദോക്ഷഞ്ങഗ 

പൊടുക്ക നിന് കൃപയാലെ 

ഇപ്പോച്സിം ംരം സന്ധ്യകാലെം 
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മഫാ ഭാഗ്യം നിന് സാദൃശ്യം ; 
ജീവ മുത കാലങ്ങളില് 
യേശ്ര്ര ന। ദിപം ആകെന്നില്. 

൩. രം രാവിരുളില് രക്ഷി കും 
ചിറകിന് കീഴെ സ്മൂക്ഷിക്കം 

സൌഖ്യമാം നിദ്ര നല്ല,കം 
ആലസ്യം ആകെ മാറഠുക. 

രംം കാലേ ഉണന്നു സുതിപ്പാ൯ പതേകക്കുളള യോഗ്യത 
ന് ല; 

നിന്ന ക്ടൂം ചെയ്യ ജിവിപ്പാ൯ പാലകാ നിന്െറെറ കരുണ 
ഇരു ഭയക്ങ൦ അകററി പാപിക്കുക്ഷകോരു വ൯തുണ ; 
തൃക്ക പലോടെ ഉറക്ി ജ്ടീവ മുതു കാലങ്ങളില് 

യേശ്രു നീ ദീപം ആകെന്നില്, 

ം പാപത്വം ദുഃഖം ക്ഷീണത 

൫, രാപ്പകതഭതോറും കാക്കുന്ന 
അനാദി ദൈവം ആകുന്ന 
താത സുത൯ ത്തത്ഥാവിനെ 16 ൧൬ സ്തൂത്ക്ക നാം പ്രതിദിനെ. 

1 പി 
ൂ വ, 

125: ൧൫ ൧. കരുണയുള്ള യേശുവേം 
കഴിഞ്ഞ പകരു നീയെന്നെ 

“.6൮00ല/ 6൧220027, ൧/95 206 കുത്തേ സൂക്ഷിചതോത്തു ഞാ൯ 
ല൦൦ ഘഥ ്0 ചെയ്യന്നു സ്നോത്രം നന്ദിയായി. 

ട്വ ടട ൨. രാവിന് ത്യകളില് നിന്നും 

വ് വദാ, 2. 29 | പേള് തന്ത്രങമില്നിനും 
എന് ഫ്രദയത്തെ പാലിക്, 

൧ം നല്ല്ലൊരു രക്ഷകാ എന്നെ നിന്നോട്ട നീ എടന്ന ചേക്. 
നന്നായനുഗ്രഹിക്ണേ 
നനു നിറഞ്ഞ നി൯ പാക്ക് ൩. രാത്രിയില് നിന്െറ ട്ൂതന്മാ൪ 
നാഴികയിതില് ആകെന്നില് ശത്രവാം പിശാചില്നിന്നു 
ജീവ മുതു കാലങ്ങളില് . കാത്തെന് ശയ്യയയ്മു, ചുറഠുമെ 
യേശ്രു നീ ദീപം ആകെന്നില്. ഇരിപ്പാ൯ കല്ലിക്കേണമെ. 

൨. നാളും നാഴികയും പോയി രം അപ്പോം ഭയം എല്ലാം നീങ്ങും, 
നാനാവിധ കാഷ്യമതായ് ഞാന് സുഖത്തോടെ ഉ റഞ്ങംം 
നാഥാ നീ എല്ലാം എണ്ണുന്ന രക്ഷകനാം നിനക്കു ഞാ൯ 
നാശ മോശ ക്ലേശങ്ങളെ ; സ്മൂതി സ്കോത്രം നല്ലം നാഥാ. 
ഒീവ മുതു കാലങ്ങളില് 
യേശ്രു നീ ദീപം ആകെന്നിരു. 

൩. വീഴ്യയയില്നിന്നു കുത്തനേ 17 
വിടുതല് കല്ലികേണ്ടമേ, 
വിശുദ്ധി സമാധാനത്തെ 

വിശുദ്ധമായ നല്ലേ,ണ്മേ ; 
ജീവ മൂത്തു കാലങ്ങളില് 1.. 1. .47ല്ലട ൧4. 27. 20 യേശ്രു നീ ദീപം ആകെന്നില്, 

പ 

& 

൧/ 7ല2 ൧൦ //0൦ 50077 ൨൫൦ ല് 

൧൦ സന്ധ്യേ സൂഷ്യാസ്പമന മ൯ ൪ മോചനം മാത്രമെ പോരാ “ പ്ൃധിക്കാ൯ കത്തന് ചുററുമായ് മോദം സ്വതന്ത്ര്യം തരിക എത്ര ആധിീയില് കിടന്നോ൪ മായമില്ലാത്ത ഹൃദയം എത്ര മോദമോടെ പോയി, 



111214174൦ 11241711, 

പീണ്ടുമിതാ, സന്ധ്യയില് 

കക്ടപ്പെടുന്നോരാമെങ്ങ൦ 
കാണാതെങ്കിലും നീ ചാരെ 

ഉണ്ടെന്നറ്ഞ്ഞു വരു ന്നേം 

18 

കത്തനേ, താവം തീക്ണം 

ഞങ്ങളില് രോഗദ്ദഃഖിത൪ 

നിന്നെ സ്നേഫിക്കാത്തവരും 

മു൯സ്സേഫം പിട്ടോരുമുണ്ടേം 

ത്തകുല ചിന്തയാത പല൪ 

സംശയ പാപത്താല് ചില൪ 

ലേഫ മോഹത്താലം ച്ല൪ 

ഖേദിക്കുന്നേ ; രക്ഷ നി താ൯. 

ലോകം മായയായ് കണ്ടിട്ടും 
ലോകത്തെ വിടാത്തോ൪ ച് ല൪ 

മിത്രങ്ങഗം ദ്രോഹിച്ചിട്ടും നി൯ 
മിത്രത_വം തേടാത്തോ൪ ചില൪. 

പാപബസ്ധം പിടാത്തതാത | 

സ്വാ സ്ധ്ൃമിലാക്കും നാഥനേം 

നി൯ സേവയ്യയേററം തല്ലരസ 
ഫൃത്തില് തെമററററം കാണുന്നു. 

കത്താ നി മതൃനായല്ലോ 
കജ്യദുഃഖത്ങഥര ഓക്കം നീ ൫, 
നാണഞത്താത ഒ്ടടും വ്രണവും 

കാണുന്നു നിന കണ സ്സൂക്ഷുമായ് . 

ഇന്നും നിന് സുശം ഫലിക്കും 

ഒന്നും പിഴെക്കാ നിന വാക്കും ൬.. 

സന്ധ്യയിതില് കേഴ; യാചന 

സ്വാസ്ഥ്യം നല്കി ഞത്ങ ക്കെല്ലാം. 

നതി 

൧൮ 

20 7൦ ൪൪൮ 25 റല 

റ 

൧൦ 77. 240 

തീന്നു പകല്ലാലം 
രാവണെയുന്നു 

ക്രരിരുളമി൯ ഛായ 
വാനം ഒ്ൂടുന്നു. 

7770൧ 

താരകാ ഗണെത്ജഗ 

മിന്നു ന്നോരോന്നായ് 
സ്ൃൂഷ്ജിഗണമാകെ 

ഉ റക്കത്തിലായ്. 

ക്ഷീണിചചോനു യേശ്രു 
സ്വവ൨൩൨൧൦ നല്ല,ക 

നിദ്രയാലെ൯ കസകഗ 

വേഗം 46899 ക. 

രാ മുഴുവനും നി൯ 
ട്ൂത൪ കാക്കട്ടെ 

ച്റകവരെഗ്മേല് 
പിരിച്ചിടട്ടെം 

സ്പജ്യോദയത്തോടെ 

ഞാ൯ ഉണരട്ടെ 

നിസെറ ഭൂക്ട്രിയില് ഞാ൯ 

ശുദ്ധ൯ ആകട്ടെം 

താതനു മഫത്വം 

സൃതരുഥെന്നും 

ത്തത്ഥനും ത്ന വറ്റ ഠ 

ഉണ്ടൊകുട്ടെന്നുംം 



__ഒപപവപവപപപ____ഐ൮എഏഹഅ 

214,151: ൧.൧ വച്ചി 

സ്മൃതിയും സ്മോത്രവും 

19 ൧൯ 

ന: “1177:൨/ ൧ 0൧൧൨ ൦ ൫20 

128 57; 

൧൦ എന്നാത്മാടവം വാഴ്ക നീ 

നിന്നുടെ കത്താവിനെം 

ത൯ ഉവപകരരങ്ങഠ ഒന്നും 

എന്നുമേ മറക്കൊലാം 

നി൯ അക്ൂത്യങ്ങശ ഒകെ.യും ൩.൦ 

സന്തതം മോചിച്ചു നി൯ 

രോഗമജെല്ലാം മാററി നിന്നെ 
സെംഖ്യമാകീട്ടുന്നു താന് 

൨. ജീവനെ നാശത്ിത.നിന്നു രം. 
വിട്ടെടുത്ുതു നിന്നെ ത൯ 

കാരുണ്യത്ഭലാര ക്രീട_ 
ധാരണം ചെയ്യുന്നവനു, 

നന്മയാൽ നാധംഭ്താഠുമേ നീ 
ഉണ്മയ ല് തൃപൃയനായ് നി൯ ൭. 

യൌവനം കഴ്്കനെപപോത 

നവമാകുന്നു നിത്യം, 

൩. സവ്ൃത്തിന്നുമായ് സ്മൃതിക്ക 
ദൈവമാം പിതാവിനെ 

കത്ത൯ നഃല്ലോ൯, ത കരുണ 21 
നിത്യമായുഭ്ളതത്തരെ ; 

തന്നുടെ വഴികമെല്ലാം 
ഉന്നതം എന്നാകിലും ഠം 

ത പ്ര്യ മക്കക്കു സവ്യം 
റ) 9൬) [തി പ നന്മയ യ്കുന്നിടുമെ 

൧0 ൨0൨. 

“൧/7 17227 1/0 എ 0യല 0 

626 7/൮ 

പ്പ റു; വു ൩. 

| 

ഥം എപ്പാരും യേശുനാമത്തെ 

എന്നേക്കം വാഷ്കീടി൯ം 

മന്നനായ്ക്കാഴിപ്പ'ന൯ു ദൂത൪ 
നാം പലാഷ്ക്ി൯ം വാഴ്ക്രി൯ം വാക്കി൯ം 

പാക്കിസ യേശുവെ. 

യാഗപീഠത്തിന൯ കീഴ്ചുള്ള 
ത൯ രക്തസ്സാക്ഷികഗ 

പുകഴ്്ിശായി൯ മുലയെ 
നാം വാഥ്ട്രി൯ (ഇത്യാദി. 

വീട്ടൈടത്തോ൪ യിസ്രരായേലി൯ 
വീഴ്ചയില് മുക്തരെ 

ത കൂപാല് നിന്നെ രക്ഷ്മിക്കം 
നാം വാക്കിന് (ബത്യാഭി). 

ഭൂജാതി ഗോത്രം ഏവരും 

ഭൂപനെ കീത്തിപ്പിന 
ബഹുല പ്രഭാവ൯ തന്നെ 

നാം പാക്ക്രി൯ (ജത്യാദി)ം 

സ്വ സൈനൃത്തോടൊന്നായ് നാം 

സ്വക്ഷൂാംഗം പിണിടാം 

നിത്യ ഗീതത്തിത യോജിച്ചു 

നാം പാഷ്കണ്കി൯ (ഇത്യാദിറം 

യഫോവ അല്ലാതെ 

സവ്വേശന൯ മറഠുണ്ടോ റ 

രാജുാക്കാരും തന്നുടെ 
ക) 

കൈകീഴില് അല്ലയോ $ 

താന് തന്നെ സ്രക്ഷാവും 
ത൯ വാക്കു മൂലമായ് 

ത്രിലോകത്തുഭ്ള സ്വയവും 
തതക്ഷണം ഉണ്ടായി. 

താ൯ നല്ല്'ടയനായ് 

ത൯കൂട്ടം കാടടന്നും 

ത൯ ജനം മുട്ട് ല്ലാത്തോരായ് 
സഥിപെ പാക്കുന്നും 



10) 21.4 191 ൧7 1174)19 സേറ 
നാനാ തത്ത ം. .പാനത്ത 

ര. നാം ഠരംയഫോവയെ 

കൊണ്ടാടി സുതികാം 
തിരുസഭയതി൯ മദ്ധ്യേ 

താഥ്ശൂയില് വന്മികകാം. 

൫, ഫാ ഫാ രം കൃപയെ 
നിസ്സാരം ആക്കിയാത 

മുശ്ശാവൃമുള്ള ശീലത്തെ 

ത൯ ജനം കാണിച്ചാതം 

ണം യഹോവ ക്രുദ്ധനായ 

ത൯ു നീതി നടത്തുംം 
ശാവ്മൂമള ജനത്തെ താ൯ 

അശേഷം മടിക്കും. 

ം ൨൨ 

“2 00ന് 7 07 707 

6.0; ൭... 9.൪: 

ഥം സ്ൃുക്ക്രിപ്പൊക്കെയുമേം 
യേശുവെ വദ്ടിപ്പീന൯ു ; 
മോക്കൌ വസിപ്പോരേ, 
ത൯ സ്മൃതി പാടുപി൯. 

എന്നേക്കു മേ 

സെറപ്പിമാ൪ 
ഖെറുബ്ബിമാ൪ 

സ്കൂതിക്കട്ടെ. 

൨. ചരാചരങ്ങമും 
ത൯ വാക്കിനാല് ഉണ്ടായി ; 
തസ ശക്തിയാല് മാത്രം 

നില്ലചന്നു ഉറപ്പായ്ം 
ത൯ നാമത്തെ 
ഭൂലോകവും 

മേരസൈന്യവും 

വന്മികുട്ടെ. 

൩൨൦ തന പ്രിയ ശുഭ്ധഡ്മാ൪ 
പ്രത്യേകം തൊഴട്ടെ ; 

ത൯ ന്ത്ൃ കൃപയില് 

പ്രശംസ ചെയ്യട്ടെ. 
ഹൃുല്ലാവരും 

യഫോവയെ 

എന്നേക്കുഥേ 

പുകഴ്കട്ടെം 

൧൯ ൨൩ 

& ന 

൧7 0, 7/൧ ൧7൨൧൦ 0 

6൮൦ 602770" 

യ് 

ഥം ശൂ നാമം ഛത്ര ഇമ്പം 

കേപപ്പഠ൯ വിശ്വാസിക്ക് ; 
എസ ദുഖം ഭയവും പോക്കംം 

എസൂആലസ്യം നിക്കും, 

൨. ആത്മമറിപിന്നെൌഷധം 
ഫൃുദലേ ശാന്തത 

ക്ഷീണിക്കു ന്നോക്കു പിശ്രമം 
വിശക്കു കിരു മന്നാ. 

൩. ആ പാറമേല് ഞാന് വണ്ിയും ; 
ആ നാമം വരിചം 

ആഷമേറും കൃപക്കടരു 

ആക്കും നത സമേതം, 

രം യേശുന:ഥാ. എന്നിട്യാം 

ഏന്നാചായ്യഗരോ, 

൧൯ ജ്ജീവ൯ം വഴിം അന്തമേച 

എന് സ്തൃതി കോകുണോം 

൫. അളവററ നിനു സ്നേഫത്തെ 
നിവിന്ുു ഘോഷിക്കും ; 

നി൯ നാമമാം പുണ്മൃസ്വരം 
നിശ്ര്യയം എന് രക്ഷ. 

24 ൨൪ 

സന൦: 7/൦ 7000൦ റല 2700 

ട്ട, ൭൭. 

ചം ഒന്നുമില്ലായ്ലു,യില് നിന്നെന്നെ 
നിന്നുടെ ഛയേയ് ല് സൃക്ട്ിച്ചം 

നിത്യമായ സ്നേഹിച്ചെന്നെ നിന്െറ 
പുത്രനെ തന്നു രക്ഷ്മിച്ച നീ. 

നി൯ മഫാ കൂപയഷ്ക്ുായ് 

നിന്നെ ഞാ൯ സ്മൂതിച്ചീ ടടമെന്നും. 



സ്റൂതിയും സ്പോത്രവും 1 

ക 

രം ലോകത്തില് വന്നേശു എന്െറ (രം 

മാലൊഴഷ്പ്പാ൯ സഹിച്ചും ബു 

പീഡകഠം സജ ടങ്ങഗ പക്ക 
പ്പാടടകുമ നീചമരണവും_നി൯മഹാ 

മോചനം, വീണ്ടു ംജനനവുംം 
നീചപാപിയെന്നില് വസിപ്പാ൯ 
നിന്നാത്ഥാവിനെറ ദാനവും, ന] 
തന്നു സ്വഗ്ലാനുഗ്രഫങ്ങളൂും-- 

നിന൯ മഹാ 

അന്നവസ്ത്രാദി നദ്മകമെ 

എണ്ണമില്ലാതെന്മേൽ ചൊരിഞ്ഞും 

തിക സവ്ൃത്തില് നിന്നെന്നെ 
കണ്ടണി പോലെ കാക്കുന്നു നീ 

നിന മഫാ 
26 

12൦: 770൧൦ 75 മ വ്ര, ൪ 50072227 
നാശം ഇല്ലാത്തവകശേവുംം 
യേശുവിന് ഭാഗ്യ സന്നിധിയും 
നീതി യിന് വാടാമുടിയതുംം 
നിയക്കക്കേം സ്വറ്റെ ലഭിക്കും 

നി൯ മഹാ 

൨൪൫ 

“0 ൦ 70൮0൧7 7 

0,൧..൧൦.൩൫..8; 

സവ്ൃത്തില് രാജനാം 
ദൈവത്തെ വന്ട്പ്പി൯ 

മരൃരേ, മഹത്വം 
അവന്നു കൊട്ടപ്പിനു 
സരസ്വരത്തെ ഉയത്ുവി൯ം 

ആഘഷഘോഷക്ചത്തോടെ പാട്ടവി൯.ം 

മശിഫാ രക്ഷക൯ 

നമ്മെ വീണ്ടെട്ടുത്തു 

എല്ലാ ലോകങ്ങളില് 

ഇ പ്പോഴ്ചം വാഴ്ഠന്നു__. 

സല്സ്വരത്തെ... 

രം 

ത൯ രാജത്വം നില്ല, ഠം 

താ൯ നിതി ചെയ്യുന്നു. 

താകോലും ചെകോലും 

തനൂകയ്ക്തില് ആകുന്നു. 
സരുസ്വര ത്തെ 

ഒടുക്കത്തെ നാളില് 
കാഫല.ം ധ്വനിക്കം 

ശവക്കഴികളില് 
മരിച്ചപര൪ര കേക്കും 

ന്യായവിധി കൈക്ൊള്ളവാ൯ 
അവര് ഉയിത്തെഴ്ടിനേലൃകടം. 

ആശയോടിരിപ്പി൯ 

യേശു അമപ്പ്ാഗ വരുംം 

സ്വശ്ശത്തില് ഇരിപ്പാന് 
നമ്മെ സ്വീകരിക്കും ; 

അവിടെയുള്ള ഭാഗ്യവും 
നാം എന്നും അന്ദഭവപിക്കും. 

൨൬ 

[7 1777 

എന്നെ വിണ്ട രക്ഷക.നെറ 

സ്നേഹം ആക്കരയ്ക്രാം ₹ 

രതം ഇശ൯ ചൊരീഞ്ഞെന്െറ 

കടം വീട്ടി എല്ലാം 

പാട്ടമേ ജയഗീതം 
തആയുസ്ധസി൯ . ...നാളെന്നും 

യേശുവി൯.....: മഫാ സ്സറേഫം 

എന്നുടെ നത്വയനന്ദാം 

നിത്ൃജീപശ തന്നെന്നുള്ളില് 
ഠരംശ൯ സ്വഭാവവുംം 

സ്വന്താത്മാവെ പകന്നെന്നില് 
നിറവാം സ്റ്റേഫവും-പാടടമേ 

താത൯ വുഞ്ചിരി തൂകുന്നു 
ത൯ മകനാം എയഡേല് 

അബ്ബാ പ്താവേ എന്നണ്ടം 

എ൯ വിളി ഇനിമേല്- പാടുമേ 

ലോകം കീഗ്ലേല് മറിഞ്ഞും 
എനിക്കില്ല ഭയം ; 

തിര മറിഞ്ഞലച്ചാലും 

യേശു ഏന് സഭകകേതം-- പാടുമേ 

സിയാ ലാക്കാ' ഗമിക്കുന്നു 
ആശ്രയിച്ചേശുവില് ; 

കത്ത൯ സുഗന്ധം ശൂ കുന്നു 
വൈഷമൃയ വഴിയില് പാട്ടമേ 



12 

൬൦ 

ടും 

പ പിാാിനില്ി്ലെ 

21415910 ൧240 12474137 
പി യാ 

യേശൂഃവ, നി൯ തിരുനാമം 
ഫാ ഛത്ര മധുരം, 

ഭൂവില് ഇല്ലതിന്നു തുല്യം 
ചെവിക്കിമ്പസ്വരം-_പാടുടമേ 

്ലൃതനാവാത പോലുമാകാ 
ത൯ മാഹഫാത്മൃം ചൊല്ലാന് 

ഇപ്പുഴ്വോടടണ്ടോ ഇത്ര 

സ്സേഡം; തഅഅത്ഭുതം താ൯._ പാടടമേ 

& 

7൦920൭, 777൦ മല 1/2012/7/ 

0 77 

€.. 1. 

യേശുവെ ധ്യാനിക്കുമ്പോഠ ഞാ൯ 
സത്തുകടുമാനസ൯ 

എററവും തആനന്ദം അവ൯ 

ഹുത്ര മനോഫരന്൯. 

ഫുദയം അതിന്നീവദ്ു്നം 

മാധുൂയ്യം എഴുന്ന 

യാതൊരു നാമമില്ല സ്വ൪ 
ഭൂതലങ്ങളിലും. 

പ്രിയം ഏറുന്ന നാമമേ, 
രായ്യലകില് വന്നു 

സ്വന്ത രക്തം അതാലെന്നെ 
വി്ടരുമനാഥ൯. 

സെരരഭ്യദുഭ്ള നാമമേം 
പാരിന൯ ദുഃഖക്ങമില് 

ആശ്വസേം ഏകുന്ന നാമം 
വിശ്വാസിക്കെപ്പോഴ്ചം. 

തന്നോടുള്ള സംസ്ഗ്ലം പോല് 

ഇന്നിഫത്തിയ ഒരു 
ഭാഗ്യറാ ഭവം ഇല്ലതു 

സ്വഗ്ലം തന്നേ നനംം 

(൭ 

8 

൩.൦ 

ക് 

൨൮ 

“,൭൨/൦൫൧/0൧, 0/7 7/൦ 70) 

ട02/770 

(_. 1. 

രക്ഷ, രക്കു, ഇമ്പസ്വരം 
മഹാ സന്തോക്ഷവും 

എന് മുറിവുള്ളാത്മാവിന്നു 
വിശേഷ ഒക്ഷധം 

മാനംം സ്യോത്രംം അധികാരം 
കുഞ്ഞാട്ടിന്നു ലഭിക്കണം ; 
യേശുക്രിസ്തു രക്ഷിതാവ് 
ഹഫല്ലേലുയ്യാം ഫല്ലേല്ുയ്യാം 

ഫല്ലേലുയ്യാം സൂതിപ്പി൯. 

നാശത്തിൽ മങ്ങിക്കിടന്ന 
എന് മദൂരിതാത്മാവേ.. 

നിന്നെ കരേററിയവന്നു 

സ്തൂതി ചെയ്യേണമേ മാനം 

ഈ രക്ഷയെ പ്രശംസിപ്പി൯ 
ഭൂലോകത്തുഭ്ഷോരേം 

ത്ൃകാശമണ്ഡലത്തിലും 
തന് ഭ്ൂത൪ പാടട്ടെ--- മാനം 

പിതാവിന്നും ത൯വൃത്രന്നും 
മഹത്വം നല്ല.ട്ടെ 

വ്ശുദ്ധനായാത്മാവിന്നും 

സല്കീത്തി പാടട്ടെ--- മാനം 

൨൯ 

“2൮൮൦൦ ലിഷ ന്യഥി 07000 

൨.൦ 

[.. 14. 

ഫൃല്ലാ ജനങ്ങമു.ം വരീ൯ 

ദൈവസിംഫാസനത്തിജ-ല് 
സന്തോഷത്തോടു കുമ്പിടി൯ 

ദൈവമായ കത്താവിങകകല് 

കത്താ ദൈവം എന്നറിവി൯ 

മ്ഇ്റാത നമ്മെ മനഞ്ഞവസ൯ 

സ്വേഛയായ് തീരിഞ്ഞവരെ 

ഒന്നായ് തൊഴി തില് ചേത്തവസം 



സ്കൂതിയും സ്യോത്രവും 1 
അന് .. പാ തം 

നി൯ ജനം ഞഞ്ങഗ്ാ നിന് സ്വന്തം 

ശരീരം ആത്മ സമസ്ധപം 

മഹോന്നതാ ! സ്തൂതി നിത്യം 

നിന് നാമത്തിന്നു ചേരെണും. 

ൂ.൦ 

രംം സ്പൂത്'യോ വു വശിക്കം 

നിശ മണ്ഡപങ്ങളില് ഞങ്ങ 

ഉച്ചത്തില് ഫഘോഷിച്ചാപ്പിട്ടം 

സന്തോഷഗിതവാദുയങ്ങറാ. 

൫. നി വാഴ്ചന്നേവ൪ മേലുമെ 
ന്നി൯ സ്നേഹമാ എന്നും എന്നും 

നി൯ സത്യം പാറപോല് തന്നെ 
എല്ലാം ഒടി ഞ്ഞുപോകിലും. 

30 

“(0 0൦ /0 750൦ ഗവ് 

നി) 

൧ 

പാപത്തി൯ വ൯ വിഷത്തെയൊഴിപ്പാ൯ 
സാത്താന് തന്നുടെ ബലമഴിപ്പാ൯ 
രക്ഷക്൯ ഇക്ഷിതിയില് വന്നാ൯ : 

യേശുവിന്നു മഫത്വം 
യേശുവിന്നു മഹത്വം... ..- 

യേശുവിന്നു മഫത്വം ; 
കുരിശിലവ൯ മരിചെ൯പേകീായി ; 

യേശുവിന്നു മഹത്വം. 

൨. 

ആശയറെറ൯ സ്ധിതി താനറിഞ്ഞു : 
ഇരശകോപാഗ്നിഡില് വീണ്ടെരിഞ്ഞു; : 
വിശുദ്ധ നിണം പിയല്ല്രായ് തിരിഞ്ഞു : 

യേശുവിന്നു മഹത്വം 

ച 

തസ 2£ഖ പടജമതിലിടിചച : 
മുമംമുട്ടി തലയില് വെച്ചാഞ്ഞടിച്ച : 
മുതുകിനെ ഉഴ്സ്തതുപോത പൊടിച്ചു : 

യേശുവിന്നു മഹത്വ ം__ 

മ? 

ക്രൂശില് കൈകാല്കക്ചെ താ൯ പിരിച്ച ല് 
തൂരന്മാര ആണികൊളണ്ടതില് തറച്ചു 
കൊടിയ വേദനയെനിക്കായ് സഹിച്ചു 

യേശുവിന്നു മഫത്വം__ 

൫ 

ചൊരിഞ്ഞു ത൯ രുധിരം എ൯ യാഗമായ്: 
ന്ഠുങ്ങിയെ൯ പാപത്താലേശുപിന൯ മെയ് : 
തകന്നു തനു ഹൃദയം ൭൯ പേകായി : 

യേശുവിന്നു മഹത്വം 

൬ 

ജീവനെ യേശുവിന്നദ്ധിചചേ൯ : 
സവ്വവുമവന്നാജേല്ലിച്ചേ൯ : 
പാവനജീപിതമാകെണമെ൯ : 

യേശുവിന്നു മഹത്വം 

9൭ 
മരണും നേരിട്ടമമവില് താ൯ 
ശരണും ; തന്നുടെ മാ്യില് ഞാ൯ 
വിരവോടരുമും കൃപയണെവാ൯ : 

യേശുവിന്നു മഹത്വം 

3 ൩൧ 

“2/-൨/5൦ 777777, 7/ ൮/൦ ൧7707 

൫; 

൧ 

പാക്ക്രീ൯ം വാക്ക്രീ൯ം യേശുരക്കകകനെ 
പാഴ്ഴീ൯ 

പാടി൯ തനെറ അത്ഭുത സ്റ്റേഫത്തെ ! 
ആ.ഞീടുന്നു മഹത്വദൈവ മൂതഷാരം 

കിത്തിപ്പി൯ ത൯ വിശുദ്ധനാമത്തെ ; 
ത൯ മക്കടെ ഇടയ൯ചോകല കാക്കും 

ത൯ കൈകളില് വഹിക്കുന്നു സദാ. 
പാഴ്ലീ൯, വാഴ്രീ൯ം കത്ത൯ മാ മഫ 

ത്വം വാഴ്ീ൯ം 
കീത്തിപ്പി൯ ത൯ വിശുദ്ധനാമത്തെ, 

൨ 

പാക്ക്രി൯ം, വാഴ്ചീ൯, യേശുരക്ഷകനെ 
വാശ്രീനും, 

പാപികമക്കായ് പാടേററു മരിച്ചും 
കത്ത൯ പാറ നിതൃ,രക്ഷയി൯ പ്രത്യാശ 



14 

റ്്ശഥിയ ന പ യേശുവെ പാഷ്ണീടി൯ 
ക്ലേശമെല്ലാം സഹിച്ചതോത്തു സ്തോത്രം 

ചെയ്തി൯, തെറ അത്ഭുതസ്റസേഫവും-_ 
പാഴ്ണീ൯ം വാഴ്രീ൯ 

൩ 

റം വാഗ്ക്രീ൯, യേശുരക്ഷകനെ 
പാക്ളരീ൯ 

വാനോ൪ം വാഴ്രീശം ഫോശന്നാ പാടു 
വി൯ 

വാഴ്ചന്നേശുരക്ഷകനെന്നുമെന്നേക്കും 
വാഴിക്ക പൃരോഫിതരാജനായ് 

ലോകത്തേയും ജധിച്ചു വരുഭന്നശു 

മാനം ശക്തി കത്തന്നു ഭഭതല്ലൊ---- 

വാ ഥീ൯ം വാഴ്മീ൯. 

൩ ൨. 3൧2, 

“075൧൦, 4൧, 772057 00077 

(.. 10. 

അത്ഭുതരാജ൯ യേശുവേ! 
വിശ്രുത വീരനേ ! 

സംപ്ലൃണ്ണ സെരഭ്യം നിയെ 

സന്മോദമെന്നുമേ,. 

നീ ഫൃദയത്തില് വരുമ്പോഠം 
സത്യം ം പ്രകാശിക്കും 

ലോക മായ പോകും അപ്പോഴ 

ദൈവിക സ്നസറേഫമയം: 

ഹൃല്ലാററിന്നും (പ്രകാശം നീ 

എ൯ ജീവ ജ്വാലയും 
സന്തോഷമെ൯ സധ്വോപരി 

ഫാ! നി മുഴുപനുംം 

൩൨.൦ 

എല്ലാരും യേശുനാമത്തെ 
ഹൃപ്പോധ്സ്ം പാള്കട്ടെ 

ഃ തേീടുന്നോരെല്ലാല്മെ 

കണ്ടിടട്ടെ നിന്നെ. 

സദാ നിന്നെ എന൯ു നാവിനാല് 
കൊണ്ടാടി വാക്കൃടടെ 

നി൯ ഛായ എസെറ റ ജീവപനാല് 

നന്നായ്ക്കിഒ.ങ്ങട്ടെ 

33 

ടഃ 

രപം 

ഥഠം 

1214 191) ൧71൩ പി 

൩. ൩. 

"14720 75 17277 ൮00൮൦ 6/0" 

ഇ 

ആട്ടിടയ൪ കുമ്പിടും 

ആ തെഴ്ചത്തിലുഭലതാ൪ ? 
കത്ത൯ൂ താ൯---ഫാ അഅത്ഭുതമെ 
കത്ത൯ താ൯ മഹഫത്വരാജു൯ം 

തൃപ്പാദെ പണുനങ്ങി നാം 
മാ കത്താവായ്ക്കാഴികും 

വ൯ ഞെരുക്കത്തില് മേവി 

മരത്തില് ഉ പോസിച്ചതാര൪? കത്ത__ 

സെഃമ്യമായ്വദിച്ചതാല് 

സമ്മതം ലഭിച്ചതാര ? കത്ത. 

രോഗതാപബാധിത (ക്ക) 
ആശ്വാസം കൊടുത്തത 0൪ ? കത്ത 

ലാസറി൯ കല്ലറെ 
വാസമായ്്ു രഞ്ഞതരേ കുത്ത 

സംഘത്തിന൯ അത്യുച്ചമാം 

സംഗീതം ശ്രപിച്ചതാ൪ ? കത്ത--- 

അദ്ധരാത്രൌ പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ 

ഗത്ശമനെ പോയതാര ? കത്ത 

ക്ലേശം കക്ഷുവുമേററു 

ശ്ൂശതിത മരിച്ചതാര ? കത്ത-- 

രക്ഷ്മിച്ച തുണൌെച്ചിടാ൯ 

മുത്യു വെന്നു വന്നതാ൯൪ ₹ കത്ത--- 

സിംഫാസനാരൂഡനാം, 

കത്ത--- സവ്യലോക നാഥനാരേ 4 
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൩ (൪ 34 
൧൭ 20) 502/7, //00 42722 07 

7/622ല7' 

വാന് റ് 

വാഴ്ടൈന് ദേഹി, സ്വമ രാജനെ 

കാച്തുവെക്ക ത൯ പാടെ 
തന്നാ൯ ഭക്ഷ, സുഖംം ക്മ്മ 

നിന്നെപ്പ്പോലാ൪ സ്കൃതിക്കും 

തി ചൊരക, സ്മൂതി ചൊതക 

നിതൃരാജ സ്റൂതി ചൊരും 

൨. പിതാക്കാക്കാപത്തില് ചെയ്തു 
കൃവകശക്കായ് സ്കൂതിക്കു 

ഇന്നും ആശീവ്ൃഭിക്കുന്ന 

യഥവോനെ സുതിക്ക 
സ്കൂതി ചൊൽക, സ്മൂതി ചൊൽക 

വിശ്വസ്തപുതാ പ്ണ്ണനായ് 

പിതാപായ് താ൯ നമ്മെ പോംറും 
മതൃ൯ മണ്ണെന്നറിയും 

നെ തൃകഷ്ക്കിര വഹിക്കം 
ശത്രൂവ്'ല് നിന്നു കാക്കും 

സ്മൂതി ചൊൽക സ്മൂത' ചൊൽക 
വിസ്പീണ്ണമാം കൂപെക്കായ് 

36 

ത൯ മുഖം കാണും ദൂതരേ 
സ്തൂതി ചെയ്താ൯ തൂണെക്ക 

സൂഷ്യച നാഭി സ്ൃക്ക്ിയേ 
കുമ്പിടിനവ൯ മുമ്പില് 

സ്ത്ൃതി ചൊതരക, സ്മൂുത ചൊൽക 
കൃവാലുവെ സ്മൂതിക്കാം. 

35 9, പം 

27700 110൨10 ഡഥ ൨77 റല ൫04 
0.19. 

ദൈവത്തെ സൂതിക്ക രവം 
ഏവരും ആഘോഷമായ് 

ചെയ്യാസ അത്തഭൂുതത്ടഗം 

തന്നിലാക്കുന്നു ലോകം 

ഥം 

നാനാ നഷഥകമാല് 

ശിശുപ്ര്രായം മുതല് 

നമ്മെ താ൯ നടത്തി 
അന്നേഃപ്പാലിന്നുമെ. 

ചിത്തമോദവും നല് 
ശാന്തതയുമേകി താ൯ 

കാപ്പാ൯ നമ്മെ അവ൯ 
ഹഎപ്പോറുും മടെ വേണം, 

യവ തന്നു നമ്മെ 
വഴി നടത്തട്ടെ 
ഇഫവപരങ്ങളി ര 
കാത്തു സൂക്ഷികുട്ടെ. 

സവ സ്ലോത്രമെല്ലാം 
ദൈവപിതാ പുത്രന്നും 

അവരുദായ് സ്വശ്ശേ 
വാഴ്ചന്നോന്നും കൊട്ടുപ്പി൯ 

ഭൂസ്വഗ്ഗങ്ങഗ വ൦ഗ്രം 
നിത്വേക ദൈവം താന്൯ 
ആല്ൃം കഴിഞ്ഞ പ്വോര 
ആകടടിന്നുമെന്നും. 

റ) 
7655 ൩൧൪ 02077 // മ്പ ഉം? 

1. 1. 
മ൪ത്വനാമ് ഞാനേശുവേം 
ലജുഷ്ടിചിട്ടവതെങ്ങിനെ ? 
ദൂത൪ തന്നെ സ്മൃതിക്കുന്നു 
ത്ത സ്തുതി എന്നും നില്ലന്നും 

നല് പ്രിയ നാമെ ന്നേശുവേ 
ഞാ ലജഷ്ചിക്കുന്നതെങ്ങിനെ 
എന സ്വറ്റ്്പ്രത്യാശ സവ്യം 
നിന്നിലാ ശ്യം താ൯ ശുഭം 

അകൃത്യം കഴ കീടാനോം 
ആ മേരക്ഷ നേട്ട്വാനോ, 
ഇല്യെങ്കിര ലജ്പിച്ചടാം 
യേശുവെ 2൩) ജീപിച്ചീടാം 

എ൯മപക്കേശു മരിച്ചതു 
നന്നുമെ൯ പ്രശംസ യതു 
രക്ഷക൯ ലജ്്ിക്കാതെന്നെ 
ചേത്തുകൊള്ള ന്നെന്നക്കുമേം 



40 ൧൧൫7 

ദ് ൩. ൭ ഫാ ! സ്നേഫത്തി൯ അഗാധമെ 

നിന്നെ ആരായാമോ__ നാം 

റര൩൦ : 7 ല് 7706 702. 
ലെ ക് രാം നാംപ്രിയപ്പെട്ട മക്കളായ് 
7" വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പാ൯ 

തന തആആര്ഥാവെ അച്ചാരമായ് 
ഥം കത്താവിനെ നാം സ്തൂതിക നമുക്കു നല്ലി താ൯ നാം 

ഫേ, ദൈവമകുഃള ! 

സന്തോഷാത്തില് നാം അപ്ലിക്കു ൫൭, ഈ ലോകത്തിനു ചിന്താകുലം 

സ്യ്രോര്രത്തി൯ യാഗത്തെ ദൈവാഗശ്രിതകില്ല 

നാം സ്നോത്രംം സ്നോത്രംം സ്ലനോത്രം ത൯ പൈതങ്ങളിസ ആവശ്യം 
കഴിക്ക . താ൯ കരുതും സദാ നാം. 

സ്നോത്രംം സ്ലോത്രംം നാം സ്ലോര്രം 
കഴിക്ക. ൬, ഈ വിതയ്ക്കുന്ന കാലം നാം 

ചിലപ്പോ കരയും 

൨. . പിശദഭ്ധ സ്നേഹബന്ധത്താല് പിതാവോ കണ്ണൂനിരെലാം ം 

ഒരേ ശരീരരായ് തുടച്ചുകള.യും-- നാം. 

നാം ചേക്പ്പെട്ടതാകയാരു 

ചേരുവി൯ സ്തൂതിക്കായ് -- നാം | ൭. ത൯ നീതിരാജ്യം നല്ലുവാ൯ 

പിതാവിന്നിക്കുമായി 

൩൨. പിതാവു ഏകജാതന ത൯ മുഖത്തി൯ മുന്പാകെ താ൯ 

നരുക്കു തന. ല്ലൌ നിത്തും ത൯ സ്തൂതിക്കായ് -- നാം 

൧൧14 

ത്തഗമനം 

മൂള ൩.൮) തന് വാക്കിനാല് എല്ലാരെയും 

താസ ഉയിത്തെഴ്ഴനില്ലിക്കും. 

477) 7.0) 2/7 001020 - 
ര കത്താ വരും! അ റര 

71) വധ ഒലി ൮൧൧൪൧. ന വു ാ ന്നേരം, 
ത൯ജനത്തിന്നു ഭാഗ്യമാം ; 

ത൯ നാമത്തിത ആശ്രയിച്ചാത 

ത൯ രക്ഷ കീട്ടം അതിനാല്. 1. //. 

ി | 

ചം കത്താവു വരും: ലോകവും 

പഞ്ചഭതങ്ങഴം ഒക്കെയും രം. കത്തവേു വരും! അന്നേരം 

ത്ത നാളില് പവെന്തുരുകീടും ദുയട്നം ശിക്ഷിക്ടപ്പടും ടം 

യഫോവ അപ്പാ പിധിക്കും. എന്നാല് ത൯ഭക്ത൪ എപ്പോഴ്സ്ം 

ആനന്ദിച്ചു സന്തോക്കിക്കുംം 

൨. കത്താവു വരും! അഗ്നിയില് 

താധ വെളിപ്പെട്ം ക്ഷണത്തില് 
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൩൯ |൨. സാത്താനടിമപ്പെട്ടേരെ 
39 മോചിപ്പ്ാ൯ വരുന്നു ; 

“70 / ൧7൦ ൨07൭ 907777 ൨/02/൪5 പിച്ചഭപാതില് ഇരിമ്പു 
വിലക്മം തകരും. 0൦50൧൧77 [ 

രിം ൨൩൨൦ ചിത്തത്തില് മൂമ്മാ്ണൂമൂടല് 
നീക്കാനും. അന്ധന്നു 

ചം കണ്ടാലും യേശു വരുന്നു സ്വഗ്ലവെളിച്ചം കങ്കെളില് 
മേഘത്തേരിന്മേല് അതാ, നല്ല,ാനും വരുന്നു, 

ന ജ്വാലാഗ്നിയില് ഇറങ്ങുന്നു 

പാപികളിസ൯ രക്ഷക൯ ര, നൂടുങ്ങിയ ഹൃദയര്തി൯ 
ഫല്ലല്യ്യാ മുറിവു കെട്ടാനും 

പാപികളിയഷ രക്ഷക൯. അഗതിക്കു ക്ൃരപാധനം 
ഏകാനു ം വരുന്നു. 

൨. സൃഷ്യനെഴത്തേ തേജമസ്സറാടെ 
സിടി ൫. ശീലോ ! നിനു ഛൃതിരേല്പിര ഞാ൯ 

ഒുക്ടൂ൪ ഞെട്ടി ഭീതിയോടെ ഫഹോശാനാ പാഠുവേ൯ 
ത൯മമ്പാകെ ഭൂമിക്കും ; റ മോക്ഷവാതില് നി൯ ത്രേ; (൮/യ നാമ ഘോക്കാരത, 
ത൯ മുമ്പാകെ ഭൂമിക്കും. . 

പില് 
൩. ദ്ുതഗണം കോടികോടി 4. (൪1൧ 

ഡമല്ലലുയ്യാ പാടുന്നു ; 

വിശുദ്ധ ന്മാ൪ സംഘംക്ൂടി 1൦: “77076, 7020) 0077, 204 42” റപി൭ഹുട റ ക റ്. ന 
മോടിയോടെ വാക്കശുന്നും പി പീടൈടടത്ത നാഥന് 

ടിവനോടിരിക്കുന്നു, 
രം ആമെ൯ ദൈവകുഞ്ഞാടിന്നു അന്ത്യകാലേ വരുമപ൯ മാനം ശക്തി ഭവിക്ക ; എന്നു ഞാ൯ അറിയുന്നു ; ആമെ൯ താതസുൂതാത്മന്നു 

ഫല്ലെലുയ്യാ സ്തൂതി സ്ലോത്രം ലഭിക്ക ; രക്ഷിതാവു വാഴ്ചന്നു. 
സവ്വകാലം 

സ്കൂതി സ്ലോത്ര്രം ലഭിക്ക. ൨. ത്വക്കിനോടേ ക്രടെ൯ ദേഹം 
പാടെ നശിച്ചീടില്പം 

ഭൂമിയില് എന രക്ഷകനെ 4 
എനെറ കണ്ണ കണ്ടിട്ടും ; 

0 ി ് ഹടല്ലലുയ്യാ 
27൮0 / 276 ്ലിക്ഥി ധേ? ച 

്്. ല് ൩. അമ്പ കണ്ണ്ണകഠം കൊണ്ടല്ല 
വീട്ടെടുത്ത കത്തനെ ം കേഴ! ആഥഗമനത്തി ൯ ആപ്പു” ' എനെറ കണ്ണ്ണകൊണ്ടു തന്നേ 

വാശത്തം പോല് യ്േശും അപ്പോ കാണും ഇപിട്ടെ ടം വരുന്നതാത ഫൃത്തൊരുക്ക ഫല്ലെലുയ്യാ 
ആശക്കോരോ ഗീതവും, രക്ഷിതാവു വാഴ്ചന്നു. 

ളൂ, 



18 ൨27 

രം യേശ്രും നിനെറ രക്തം൭കാണ്ടു 43 ൪൩ 

പീട്ടൈടുത്ത ഞങ്ങളെ 

രം ല് “(൧൧/ ൫0൪, ൧൧൮ ൧0 7 50 

ഫല്ലെദുയ്യാ ഒ. 7. 8. 7. 8.8. 1. 
രക്ഷിതാവു വാഴ്ചന്നും 

2.1/1/7ല7 ൧. 77. 22 

കം ധ്വനിക്കും അന്ത്യകാഫളലം 

2 ൫൪൨ ഗംഭീരനാദം കേ ഭം 

പ്രധാന ഭൂതനു ശബ്ദിക്കും 

117770 7/൦ /7൧൧ല/ 0 //70 ഇറങ്ങും യേശു വാനില് 
ഉടന് ഉയിത്തെഴുിന്നിട്ടം 

2.00 5/72/7 50227720 വിശ്വാസികഠം എല്ലാവരും 

1. രൂപാന്തരപ്പെടിടടം. 

ഥ [ക്കുമ്പോഠം | ൨. മഹത്വമേഷവറ്യാഫനം 

കത്ത കാഫല. യുഗാന്ത്യകാലത്തില് ധ്വധി_ വിശ്വാസിക്കു കിട്ടും 

നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭിതത്തി൯ നാഗം തന്നോടുര്ൂടെ വ് 

പാത്തലേ രക്ഷപ്പെട്ടോരക്കരെ കരടി ആ അവർ തന്നില് കയും 
പെ വിശ്വാസികഠ കത്താവിനെ 

പേർ വിളിക്കും നേരം കാണും എ൯ കണ്ടിടടമെ വ൯തേജസ്സില് 

പേരും പിണ്ീിഴു തന്െറ ക്രടെം 

പേര് പിളിക്കും നേരം കാണും 

പേര വിളികും നേരം കാണും ൩.൦ ത൯ വി 

പേര പിളിക്കും നേരം കാണും 
റ ഈ ഭൂവിങ്കല് 

പേ വിളിക്കും നേരം കാണും എ൯ സാത്താനെ ഖെന്ധിചീട്ടം താ൯ 
ല് പാതാലത്തില് അടക്കും 

സഫസ്രമാണ്ടു വാഴ്ചം താ൯ 

൨ ഇലോക രാജ്യമാകവെ 

ക്രിസ്യനില് നിര്രകൊണ്ടോരിശ്ശോഭിത (പ. പി 

ഭാതത്തില് | രം. സ്വദ്ലീയ ഏദ൯തോട്ടമായ് 

ക്രിസ് ശോഭ ധരിപ്പാനുയിത്തു ത൯ ഭൂവാകെ കാണപ്പെടും 

ഭത൪ ഭവനെ ആകാശമപ്പുറം ക്രടിടുമ്പോ കുഞ്ഞാട്ം സിംഫവും നന്നായ് 

൦-പേ൪ ഒന്നിച്ച മേഞ്ഞു മേവും 

പിരിയ൯പാമ്പി൯ പോതിലേ 

പൈതങ്ങാം കളിച്ചീടുമെ 

കത്തള് പേക്കു രാപ്പകല് അഭ്ധ്വാനം ഞാ൯ ഉണ്ടാകയില്ല ദോഷം, 

ചെയഷ്യിങ്ങനെ 

വാത്ത ഞാ൯ ചൊല്ലീടട്ടെ തന് സ്നേ (൫, സഹഫസ്പകാലം തീരുമ്പോഗ 

ഫത്തി൯ ഉയിണ്ിക്കും ദൂക്കരെ 

പാത്തലത്തില് എഏനെറ വേല് തീത്തി ജും 

പിതാന്തത്തില്---പേ൪ 
സാത്താസെറ ബന്ധനം നീക്കും 

ശിക്ക്വാപിധ് ക്കയക്കും 

നല്ലോക്കു മോക്ഷം കല്പിക്കും 

വെദ്മസിംഫാസനം വെക്കും 

മൂ്യരെ ശിക്ഷിചീടും. 
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ച ഒഅഒഅഒപഒപപ_____൮_൮എഏ 

൬, മനുഷ്യരാകെ ഭൂമിയില് 45 ര൫ 

ചെയ്യ ുഷ്ഠത്ൃത്ങശക്കും 
സ്യായാധിപ൯ പുസ്തകത്തില് 1൦: ' 7൪൦ 7൧2൧ 776 7൨൧൪ 

കണ്ടതുപോല് വിധിച്ച 1 ദു് 
താന് ചെയ്തും ചിന്തിച്ചതും സ 
തരൂ എല്ലാവരും ഥം കാല്വറിയില് എ൯ പേക്ഹൊൌ 

ശരി എന്നോത്തടങ്ങും ജീവന് കൊട്ട്ത്തെ൯ രക്ഷക൯ 
മഹത്വത്തില് ദൂതരുമായ് 

ഇഫത്തില് വീണ്ടു ം വന്നിടും 

നി൯ ജീപപൃസ്പുകുത്തിലെ യേശു വരും, വീട്ടും വരും 

കുറിച്ചവെഛീടെണം ത൯ ശുഭ്ധരെ ചേത്തുകൊഠവാ൯ 

നിന് നിണ്ണ യപ്രകാരമായ് ആകാശമണ്ഡലങ്ങമളിര 

ഏഎ൯ യേശുവിന് പുകഴ്ടുഷ്ണ്രായി മേഷങ്ങളിത ആഷോക്കമായ് 

൭. ഫാ! യേശുവേ, എന൯ നാമത്തെ 

നി൯ പുണ്ദൃയയാഗത്താലെ 

നിന ചിത്തം പ്ൂരിക്കെന്നില്, ആനന്ദമേ ! ഹാ! എന്നുമേ 
മാനുവേലിന്നളേല്ൃയ്യാ ! 

1: രര 
൨, ലോകത്തി൯ നാനാഭാഗത്തും 

“0 ഗ്മ 0 ഗമ, 727070൩2 കേയക്കുന്നിതാ അര്യൂച്ചത്തില് 

ട്ട ത൯ വരവിന്നാല്പുപിളി 

ഏവരും കേട്ടണരുവി൯൨- യേശു 

൧ം വാം വരിക ഇമ്മാനുവേല് 

കേഴ്ഴന്നടിമ യിസ്രായേല് ൩൦ കത്തും വിള കോടും അര. 

ദേവസുതാ വന്നവരെ കെട്ടിയും തന്നെ കാക്കുവി൯ 
അടിമ നക്കി പാലിക്ക [യേല് അല്ലാഡ്ഡ്ില് നിങ്ങ ഏവരും 
പാടി൯ം പാടി൯ം ഫേ യിസ്സഠ_ തള്ളപ്പെടും പുറത്തഹൊ__ യേശു 
വരും നിനക്കിമ്മാനുവേരു. 

൨, യിശ്ശായിദണ്ഡേ, മക്കളെ രം വാതിലടചശേക്ഷം ഈ 

പിശാചിരുനിന്നു രക്ഷിക്ക ഭൂവിങ്കലുണ്ടാമേവക്കും 

മരണപാതാള. ങ്ങാ മേല് അത്യന്ത കുക്ടങ്ങ് അവ 

അവക്കു ജയം നല്ലഛകെ_ പാടി൯ തെററി ഒഷിവിന൯ ഇപ്പോഴെ__യേശു 

൩൨൦ അരുണോദയമേം വന്നു 
തോക്കിപ്പിക്കെങ്ങളു.കൂളത്തെ 

പായിക്ക രാവി൯ മേഘത്തെ 46 ൪൩൬ 

ചാവിസഘോരനിഴല്്മാററി--പാടി 
1൧൦ : 417770, 2/0 ൧൧൦൧ 77650 

രം ദാവിദി൯ സൃതനേ, വന്നു 
തുറക്കെങ്ങ സ്വര൪ഭവനം 1. 14. 
ഉന്നതിമാഗ്ലം തെളിക്ക 

) ര! . ] ന മുശൂതിവാതിലടെക്ക__ പാടി൯ 
മാനവരെ രക്ഷ്മിച്ചീടുവാനായി 
വാനത്തില് നിന്നിഫത്തില് വന്നു താ൯ 

ജ്ടീപനേകിയോരേശു 
ഭൂവിരു തിരികെ വരും 

വേഗമേശു രക്ഷക നാഗമിച്ചിട്ടം 
മേഫഘമതാം വാഫനെ.ം 

൫, വാ, വരിക ശക്തി കത്താ 
ജ്യോതി൪ ഭഉമഫ്വത്തിലാദരം 
ഗോത്രങ്ങഗാക്കു സീനായിനേല് 
ധമ്മശാസ്സ്രൂം പമുണ്ടകിയോ൯_- പാ 



ളു 

൨ കത്താവി൯ വരവിന്നായ് 
കാത്തീടടുവി൯ സവ്വദാ__ 

ത൯ ശുഭ്ധരെ ആകാശെ ക്രട്ടവാ൯ 
യേശു വരുന്നു താമസംവിനാ 

പാത്തലത്തില് നിന്നവ൯ 
[ ചേത്തിട്ടം ത൯ സന്നിധൌ-- വേഗ ക്തി 

൩ കാന്ത അലംകൃത മനോഹരി 

ക്ഷ ണിഷപ്പെട്ടോരെല്ലാം 
നിങ്ങളുടെ അരകഥ കെട്ടിയും ധമ്പരഫഹോ എന്നുമേ. ടി 
ഭംഗിയോടെ ദീപം വിളകങ്ങിയും 

വ്വ 115 

ക്രിസമസ് 
൨. 

427 ൭9 മൂള രവ 
1൧൦ : 727ഥല, 0 ഥല് 

്ട്യ്്റ; 
2, 14. 

ഹം യേശുരാജസ൯ ജനിച്ചു ; ചം യേശു ഇന്നു ജനിച്ച 

ഇമ്പഥായ് ലുകക്കവി൯ ാ ദൈവം അവതരി 
തസ്വരം ഘോഷിച്ചു ; നമൊമെ രക്ഷിഹഛ്ടാ൯_ 

പ്രിതിയോടെ പാഴ്ണരവി൯ ദൈവത്തിന്നു സ്പ്ോത്രം 
ഫല്ലെല്ൂയാ താതനു സ്തോത്രം, സ്നോത്രം, സ്പോത്രംം 

ഫല്ലെല്ലയാ സുതാം ദൈവത്തിന്നു സ്പലോത്രം 
ഫല്ലെല്ൃയാത്മാവ ന്നു; സവ്ൃരും പാടിടെണംം 
ഹല്ല്പെലു യാ അനന്തഠം 

൨. ദാവിദിനെറ ഗ്രാമത്തില് 
൨ം ംരംശായ് വേരില് മു.ച്ും ബേത്തുഫേം നഗരത്തില് 

ബേത്തുഹേം യം ശിശു ഭൂജാതനായി __ 

്ലദക്കല കന്ൃക്യില് ദൈവത്തിന്നു 
യേശു അവതരിച്ചു-- 

ഹല്ലപെല്ല യാം ൩൦ ദൈവദഭ്യതശാ൪ വന്നു 

ു ലോകരോടേറിയിച്ചു 
൩൨.൦ ഉന്നതത്ത ത തേടസ്സുടെ രം സുവിശേഷത്തെ 

ഭൂവില് സമാധാനവും ദൈവത്തിന്നു 
മരത്യതില് സംപ്രിതിയുംം 

സന്തതം ഉ ഒ.വാക്ും-- ര, ദൈവത്തിന്നു മഹത്വം 
ഫല്ലെല്ല്യാം മ൪ത്ൃരിരു പ്രസാദവും 

സം മാധ്യന്നു 

രം, ദാപീടൂരില് ജനിച്ച പ 
ദൈവത്തിനെറ എഏത്രനേം 
പാപവശാല് നശിച്ച ൫. യ്യൂദന്മാരഖിലവും 

പാപിയെ നീ നോക്കുകേ--- 

ഫലല്ലെല്ലൂയാ. 

മി 

ഗ്വ്ട10/45 

വ്വേശ 

ര 

ശേഷം സപവ്വജ നവും 

ഐക്ൃമായ് പാടെണം--- 

൭ ദൈവത്തിന്നു 



് 

ന ന 

(൭൯ ൪.൦ എഭന്താരത്ഭുതമൃമ 
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൧ ഥെ ൫0൮൪ നം മാതാലുത്രരെ 
ദശിചിടടന്നല്ലോം 0. 4൮. 

൫. തോ ശിഫാ താ൯ 
പ്ല റു്ായി ന മഫാരാജ൯ ച നാഗ ല് 

യേശുഷ്രിയകു ജനിച ചര് ം ഇതോ പിതൃസ്വരൂപസ്ഥ൯ 
ഡ്മ ശ്യം ഇതോ ഭൂരക്ഷകന൯ം “ഉന്നതത്തില് മ ഫത്വംം 

ഉന്നതത്തില് മഫത്വം ൬൦, വിശ്വാസത്താല് കാങ്കെ 
ഉന്നതത്തില് മഫത്വം വിശ്വൈക നാഥന്ദെറ 
ഉന്നതത്തില് മഹത്വം വിശിക്കു മഹാ തേജസ്സും 
ഉന്നതത്തില് മഹത്വം. മഹാ വിനയവും, 

൨. ആട്ടിടയര കണ്ടവരാം 
(൨൮൫ ചേന വാന ഗണം 
യേശു പിറന്നെന്നു ചൊല്ലി ൭ ൫൧ 

3 

മാത്തു । സനം: “64 ൧. ടമ 220 
൩. വേദവാക്യം എന്നപോലെ 707 69 

ഏവരെയും രക്ഷിച്ചീടാ൯ 2.76 
യേശു മഫാരാജന വന്നു, ടു 4൦ ൫, 

ഉന്നതത്തില് മഫ്രത്വം,” ഥം വിരഞ്ഞോടി വനീിടി൯ 

ഒംം നിന് കടവ വേണം കത്താവേ! പാത്ത ര € 

നിന്മുഖം കട്ടെന്നും സ്വദ്റേ ലോല പു 
നിന മുമ്പില് അ൯പായ്ക്കാടടുവാ൯ ടോ വന്നാ൯ ; 

“ഉന്നതത്തില് മഫത്വം..? | ബേതലഃഫമില് പോകാം 

ബലവപാനെ കാണാം 
പ ' ശിഷ്രം ഓടിവരുവി൯ 

൭0 % ള രം ശം കുമ്പിട്ടവി൯ം (൫0൪ 77077 0/0 7274 
7217 7൦ ൨. ദൈവത്തിതനിന്നു ദൈവം 

ദിപോത്ഭവദീചം 
൭, 14. ഫാ താ൯ കന്യാഗഭത്തെ 

ഥം അത്യൂന്നത൯ കൃപാല് ഫാസ്ൃമാക്കിയില്ലേ 3 

ആപത താപം വേണ്ടാ സത്യദൈവം താ൯ തന്നേ 
ആകാശം തുറന്നിട്ടിതാ മ; ജനിചിഫെ 

അയച്ചു പുത്രനെ. ശിഫ്രം ഓടി വരുപി൯ 

൨.൦ ഫാ രാത്രിമദ്ധ്യത്തില് 

ആക്കുന്നേ ത൯ ദൂത൯ ൩. കേഷപ്പി൯ ദൂതസംഘത്തി൯ 
ആഹ്ലാദമാകും ഇം വാത്ത കേഷവിപ്പെട്ട ഗാനം 

ഇരശ൯ നരനായിം ഉന്നതത്തില് മഫത്വം 
ഉണ്ടാകുമാറാകം ൩.൦ ഇട യസംഘവും 

ഇതിക്കലോ ശീഷ്രം 
ഇളകി വന്നു ദഗ്മി 

ഇസമ്പമാം കാച്ന്യയെം 

ഉവ്വിയിത സമാധാനം 
ഉലകിര പ്രസ്പാദം 

ശീഷ്രും ഓടി വരുപി൯ 

ശീഷ്രും കുമ്പിടടവി൯. 



2 0222197749 
ടാക നാ നിം നി 

രംഭ രം ഭാഗ മുഫ്രത്തത്തില് 53 ൫൩. 
ഈ ലോകേ ജനിച്ച 

ഈശോമശിഹഃ തന്നേ 27൮, /7൦ സ്ലവ്ഥ് ൧4777൦ 677൧ 
ഈ ജഡം എടുത്തു 

ഈശനാം പ്താവിനെറ 10), . 79, 

ി പ്പു; ൧൦ കേക ദ്ൂതസതസ്വരം 
ശ് ടം ഓടി തി ക്രിസ്പ ജാത ഘോഷണം 

ശീഘ്രം കുമ്പിടുവിന്. ഭൂമൌ സമേ സഃന്തോക്ഷം 

ആമീന് പാടി൯ ഉണ്ടായി 
ന്ദിപ്പി൯ മത്വരേ 

൭2 ലി വാനദ്യുത൯ യോഗരായ് 

% വ്, ക 7 യേശു ഇന്നു ഭൂജാത൯ 

07 ഗ൦, .2// 20 7൧///0/0ല യു ഴി 

2 ദ്. കേഷക്ക ഭൂതസരസ്വരം 
ക്രിസ്ജാതഘോകഷ്ഷണം. റ 

പ ് ൨. വാനേ ദൂതരാല് എന്നും 
എ ്മണസ്യ്ത്ത മാമ്യനാം ഇ ക്രിസ്പീശ൯ 
പന്നീടു്ക ; വാം. നിങ്ങ ബേതൂഫേമ'ര പാത്തലെ കന്യകയില് 

വാ വന്നു കാണി൯ ; മൂത്തിയായി ജനിച്ച 

ത്രിിക്ഷപരാജ൯ മാനമായിപ്പാട്ടവി൯ 
ഫാ ! വേഗം വന്നു പാടി മാനവാവതാരത്തെ 
ഫാ! പേഗം വന്നു വാഴ്ട്ി൯ ക്ലേശം തീരത്ത രക്ഷിക്ഷം 
വാ ! വേഗം വന്നു വാക്ക്രീസ കത്താമവ ശന ഇങ്ങന വേല് കോ 

൨ 
ഭാ വാ 

ദേപാദി മാ ദേവ൯ ലു രു ന വ് 
യേശു കത്താവു വാഴ്ല. നിത സ്മയ്യനേ 

രര റി റില് ശോഭ ജീവന് നല്ലം താ൯ 
തു ലു പ് രോഗശാന്തി സവ്ൃക്കും രാജു 

തിള വിട് വവ മാനമാകെ വിട്ട ഹോ 

ലു മക്യഭാഗൃം തേടട്വാസ൯ 
൩. മുത്യൂഫാരം ചെയ്യവാ൯ൂ 

മാലാഫമാരോടു ജാത൯ ആയി പാരിടെ---കേഠം 

മേല.ം കരടി പാടിസ 
സ്വല്ലോക നിവാസിളേ. പാടി൯ രംം യേശു ലോക മോഹിതാം 

മഹോന്നതത്തില് 
ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രം---ഹാ വേഗം 

രം 

ഈ ഭൂമിയില് ജാത൯ 

പ്രഭയേറും രാജ൯ 

ഇഈശോതമ്പൂരാന്നു സ്ലോത്രം പാടി൯ 

പാരിലുള്ളോരേ 

വന്ദനം കരേററിസ--- ഫാവേഗം 

പാസമാക ചേതസി 

വേഗം എക നതവരം 

നാഗശക്തി പോക്കവാ൯ 

ശാപ ഭോഷം രീത്ു നീ 
പാഴ് വാലു മാനസേ 

പണ്ണുമായ പിശ്വസേം 

ദാനം ചെയ്തു, സവ്ൃദാ-- കേ 
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4 ൫൪ | ൭5 

“0൧ ൧ 70൮ ഥമ്മ/ധ്ട ഗ്ഥ7 

പ ിക്ക 

ചം രാജന് ദാവിദ്ടൂരിര പണ്ടു 
മോശമാം തൊഴ്ടത്തിലേ 

സാധുവായോ൪ മാതാവു താ൯ 

പ്രസവിച്ചൊരുണ്ണിയെ 

അമ്മ കന്നിമറിയം 
യേശൂ ആ കുമാരനും 

൨, വാനം വിട്ട ഭൂവില് വന്നു 
കത്തൃകത്തനാം ദൈവം 

൨ുഅത്തൊട്ടിയില് താ൯ കിടന്നു 
ഗോശാല തര കൊട്ടാരം 

ഏഴയാം അഗതിപോൽ 

വാസം ചെയ്യു ഭൂമിമേത. 

൩... പാവപ്പെട്ട മാതാവിനു 
കീ്പ്പെട്ടാദരിച്ച താ൯ 

ബാല്യകാലം ഏല്ലാം അ൯പായ് 

മാനിച്ചങ്ങു മേവിനാസ് 
തന്നെ കണ്ടെ പഠികു 
തന്നെപ്പോലെ ജീവികം. 

രംം ബാലധഡഷാക്കു നല് ദ്ൃഷ്യാന്തം 
ബാലനായ് താ൯ കാണിച്ചു 

ബലഫിന൯ എന്നപ്പോലെ 

ടുഖിച്ചം സന്തോഷക്കിച്ചു 

ഇമ്പ തൂമ്പ നാമിലും 

തുണചെയ്യും നമുക്കു. 

൫. കുട്സ്റോല് കാണും അന്ത്യ നാളില് 
നാമവനെറ സ്നേഹത്തില് 

കത്ത൯ ആ ശിശു എന്നപ്പോഠം 
ബോധമാകും സ്വദ്ലൃത്തില് 

ചേത്തിടുന്ന നകരെ 
കാത്തു രക്ഷ്മിച്ചാസ്ഥലേം 

൬൦ ഫിനമാം തൊഴ്നെത്തിലല്ല 
വല്ലഭ൯ വലഭാഗേ 

രാജുമുടി ച്ചൂടി തന്നെ 
മാ തേജസ്സിരു കാണുമേ 

വെള്ഭവസ്ത്രും ധരിച്ചു 
ലൂറമൂഠ ഉണ്ടും ശുദ്ധരുംം 

ഥം 

൭6 

൫൫൭ 

€.. 14. 

ഗോശാലെ ജാതനായോനെ 
എല്ലാരും വന്ദിപ്പി൯ 

കത്താധികത്തനെന്നുമേ 
സമ്ഷോദം ആത്തിടീ൯. 

നല് താരക ത൯ ശോഭയെ 

കണ്ടാനന്ദിച്ചീടി൯ 

ഇ മ്മാനു വേരു മഃഫേശനെ 

ഇന്നാളില് വാഴ്ക വന്. 

ഇടയരോടട ക്രടെത്തി 
സന്തോഷകാഷ്ഠു കാണ 

തൃപ്പാദ പീഠം തേടീടി൯ 
ഈ ക്രിസ്ൂസ്സ് ഫോഷ്കിപ്പി൯. 

വിണ്ണ്ണോരി൯ ഗീതം പാടുക 
ഇന്നി മഫാ ദിനെ 

തിച്ച ; നന്നായ് സ്കൃതിച്കു ലാക്കൂക 

ശ്രീയേശുരാജനെ. 

൭൬ 

“(൪൦07, ബെല് 00" 

1). 65. 

പാടി൯ ഇമ്പഗീതം 

ഇ ന്നേശു ജാതനായ് 

സദ്വിശേഷ നാദം 

കൊണ്ടാടി൯ ലോകകായ് 
പടടി൯ ഇമ്പഗീതം 

ഇപ്പാരില് എങ്ങുമേ 
കേട്ട വീണ്ടും ഗീതം 
പാടേണം വേഗമേ. 

പാടി൯ ഇമ്പഗിതം 
പാടിന൯ു ഇന്നിമ്പമായ് 

സദ്വിശേഷ നാദം 
കൊണ്ടൊടി൯ ലോകക്ായ്.ം 

പാടി൯ ഇമ്പഗിതം 

സ്വഗ്റ്രീയ കീത്തനം 
പാടി൯ ജാത മോദം 

രക്ഷണ്യ) കാരണം 



24 ധ്വടമാഥകട 
ണ്ട തതതതത്തതനനവത്തത്തത്തതത്തത്

ത്ത്ത്തെ 

പാടിന൯ ഇമ്പഗീതം 
മഹത്വം കത്തന്നുംം 

ശാന്തം പ്രീതിം മോദം [ 

നരക്കുണ്ടാം എന്നു ം-_-- പാടി൯ 

പാടി൯ ഇമ്പഗീതം 

ക്രിസ്താവതാര നാഗ 

കേശക്കുന്നെങ്ങും നാദം 
മണീഗണുങ്ങള ല് 

പാടി൯ ഇമ്പ ഗീതം 

രക്ഷണ്യയ സംഘമേ 

ധ്യാനിച്ചേറെ ഗീതം 

പാടിീടി൯ ഉച്ചത്തില്__ പാടി൯ 

57 ൭൭ 

'ഗഗ്ഗഥമ്മട, യ 62/0/൦ 2770 

/2൧൧൮ 277072 

105. 

൧ 

ക്രൈസ്പവരേം വന്ദനെക്കണ്രി൯ 

ക്രിസ്തു കന്യാ ജാതം ചെയ്യു നാളി൯ 

ഭാഗ്യോദയെ__ അത്ഭുതമിന്നേഫം 
അഗോചരമല്ലോ ഇതിന് മമ്മം 

വാനേ ഭ്ലൂതഗ്മാ൪ പാടി ഇതാദ്യം 

മാനുഷ്ഷ്യാവതാരം ഘോഷിചിവര്൪ം 

൨. 

വല് കാക്കും ഇടയരും കേട്ട 

ദൈവദ്ദത സ്വരം ഭയം വേണ്ടാ 

നല്ല പാത്ത കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാ൯ 

എല്ലാവക്കമു മേരു രക്ഷക൯ 

ഇന്നു ജനിച്ചു ാ ദൈവവാശത്തം 

ഒന്നുപോലും പിഴയ്ക്കാം നിശ്ത്യയ 

൩ 

ദൂതഗണം ആകാശം മുഴക്കിം 

ഗീതം പാട്; ആര്തു ഭമുന്നതത്തിത 

ദൈവത്തിന്നു മഫത്വംം ഭൂമിയില് 

ദൈവവപ്പസാദമുഭ്മോക്കു സാമം? 

പീട്ടൈടുപ്പി൯ സ്നേഹം ഭ്ൂതന്മാക്കും 
പ൦ഴ്ടേ ആശ്വയ്യംം ഗീതവുമതു. 

ര 

ആട്ടിടയര് ഓടി ബേത്ത്േമിന്നു 
കുട്ടിയായ് പുത്ത്തൊട്ടിയിത കണ്ടവ൪ 
രക്ഷകനെ അമ്മയോടു ക്രടെ 
സൂക്തം ദൂതവാക്യം എന്നറിഞ്ഞു 
സാക്ഷ്മിച്ചെങ്ങും അത്ഭുതകാഷ്ുയെ 

ഘോഷ്ിചോരാദ്ൃയം യേശുവേം ഇവ൪ 

രൂ 

ക്രീസ്തസ് മോദം ആട്ടിടയരെ പോല് 
(പ്രസ്ത്ാവിക്കാം സ്നോത്രസ്വരത്തോടെ 

നക്ടടം തീക്കും ഈ ശിശുവിനെ നാം 
തൊട്ടിതൊട്ടു ൂശോമം നോക്കി കാണ് 
നിഷ്ടുയോടെ പി൯ചെച്ല, കൃവയാല് 
നക്ഷസ്വഗ്ശം പീണ്ടും പ്രാപി പ്പോ. 

൬ 

ഗീതം പാടാം രക്ക്മയി൯ മോദത്താല് 
ദൂത൪ മദ്ധ്യ നില്ല്ാം ജയ “കൊണ്ടു 
ഇന്നു പിഠറന്നവരെറ മഹത്വം 

മിന്നുന്നുട്ടല്ലൊ നമ്മുടെ ചുററും 
നിത്യം പാടും രക്ഷപെട്ടോ൪ സ്കൂതി 
നിതൃനാം സ്വഗ്ലീയ രാജാവിന്നു. 

നി 

൭൫ ൫൮, 

൧൦ : ച൧7ലലട 17002 7/൦ 70൧൧7775 

0 707) 

റു ൫.൭, 7. 

ആല്യൃന്തമില്ലാത്ത നാഥ൯ 
ജാതനായി ഭൂമിയില് 

മത്യനായി ബേത്തൃഫേമില്ത 
ഇന്നവതരിച്ചു താ൯ 

അല്ലേട ക്യാ 

ദൈവമവതരിച്ചു. 

ഥം 

ദൂതസൈനൃമാകെ വന്നു 
കാണെപ്പെടട് ടയക്ക്ം 

 ബേത്തുഫഹേമിരു ജാതനായി 

നിങ്ങാഠക്കൊരു രക്ഷകന് 

അല്ല്േല്യ്യ്യാ 
എന്നു ചൊന്നവരോട്ട് 



ക്രിസ്മസ് 25 
ഞന ള , വ്യ ത്ത് 

൭9 

€ അത്യന്നതത്തില് മഫത്വം 

ഭൂമിയില് സമാധാനം 

ദൈവപ്രീതി ലോകമെമബ്ടും 
ഉണ്ടായീടട്ടെന്നേക്കും? 

അല്ലേല്ൃയ്യാ 
പാടി സ്വധ്ഗസൈന്യങ്ങള് . 

ആട്ടിടയരോടി ഏത്തി 
കണ്ടു വന്ദിച്ചനീിന്നു 

ജിണ്ണവസ്രം കൊണ്ടു മൂടി 
പുല്ല്ല് പഭടളികൊടടു ന്നും 

അല്ലലേപ്ലയ്യാ 
ഇമ്മാനുവേല് മാരാജന്൯. 

എല്ലാവക്കും ഉണ്ടായോര് 
സന്മോഭ വാത്ത ഇന്നി 

ഉഭള്ളോര ഹൃദാ.ത്തില് തിങ്ങി 
എങ്ങും നിറഞ്ഞിടട്ടെ 

അളേല്ലൂയ്യാ 
എങ്ടും നിറഞ്ഞിടട്ടെ. 

൫൬ 

7.70 6272ല 7൮൮൧0൭ 

[റിം 

ദൂുരെക്കാണു ം വെള്ളി ദീപം പോല് 
താരങ്ങള് മിന്നുന്നു ; 

ദിപ്യമേരി സുതന് ഭൂജാതനായി ; 
മങ്ങല് തീന്നു, ശോഭയാന്നു 
ഇത്ങിനം സൂ(പ്പരഭാതം. 

അഭ്ൂതപ്പവ്വമാം ഈ ഗാനം 

ശ്രീയേശുവി൯ ജഷ്ജും 
ദൈവവൃത്ര൯ ജനിച്ച ഗോശാല 
രാജധാനികലെ കാശ ശോഭനം ; 

നിവ്ത്റല്യ ദിനം, ക്രിസ്തസ് ദിനം 
ഖേദം നീങ്ങി, ജയം നേടി , 

നരക സേനകളെ.യെല്ലാം 
ഫരണും ചെയ്ത്കാ൯ വന്ന 

ആശിശുതന്നെ ജയം നേടി 
അശുദ്ധാത്മാക്കമെ യെല്ലാം വെല്ലം; 

മറിയമക൯ം മഹഫാശക്തസ 
പ്രവാചക൪ ചൊന്നവ൯ താ൯. 

രം 

60 

ദിപൃയപൂരി തന്നില് കേഠം ഗാനങ്ങഠ | ൩ 

ശോഭ തിങ്ങും നക്ഷത്രങ്ങളി൯ 
പ്രഭയാശ്ച്യ്യമെ ; 

സ്വണ്ണുമണ്ിക്ഠ 2ഴങ്ങുംപോലെ, 
സ്വഗ്ശ ഭൂതഗണങ്ങള് ആക്കുന്നു ; 

ജഡം ദൃശ്യം; ഭൂക്ജികദൃശ്യം 
ആശ്ചഷ്യമാം നി൯ സ്സറേഫംം 

ഗോശാലയില് സ്വഗ്ലമ ഫത്വം 

പിശ്വാസത്താരു കാണാം; 

മലോഫമാര ആകാശത്തിലെല്ലാം 
ഫള്ലേലൃയ്യാ പാടി ക്രടിടുന്നു ; 

സമാധാനം, സ്വഗ്ലദാനം 

ഈ ദിപ്പ്യ ജനനത്താതം 

൬൭ 

“117277൦ 6/7൧/0ലഥ്൦ 2൧൮7൧൪) 

(റം. 

ആട്ടിടയര രാത്രികാലേ 
ക്രട്ടമായ് പാക്കവെം 

ദൈവദ്ൂത൯ വന്നിറങ്ങി 

ദിപ്യശോഭയേടെം 

വേണ്ടാ ഭയം നിങ്ങാരക്കിപ്പോം 

ലോകത്തിന്നൊരുപോല് 
സന്തോഷം പ്രീതി ചേന്ിടും 

പാത്ത ചൊതല്വേനിന്നും 

ഇന്നീഭ്ൂമെര നിഞ്ങചാരക്കായി 

ക്രിസ്കുവാം രക്ഷിതാ 

ബേത്തൂഫേമില്ത ജാതനായിം 

ചിഫ്ഥമതിന്നിതാം 

തത്രകാണും സ്വഗ്ലശിശു 

ഫീിനമാം ഗോശാലെ 
ജിണ്ണുവ്സ്രരം മൂടി കാണ്മു 

സാധുവാം പൈതലെ, 

ഏവം ഭൂൃത൯ ചൊല്ലംനേരം 
ഫാ ! വ൯ദ്ൂതസംഘം 

വന്നുകൂടിം ഭ്ൂരരിശോഭ 

ഹണ്ടുമെ നിറഞ്ഞു. 

ഉരചെയ്യാ൪ ഉന്നതത്തില് 
ദൈവത്തിന്നു പാരം 

മഫത്വമതൃയധികമായ് 

ഭൂമിയിത ശാന്തിയും. 



0 

1.05. ൨ 11. ൨൧% 

തആതണ്ടവസാനം 

01 ൬൧ |൨. ഗണങ്ങ ഏറെ നമക്കു 

തൃകൈയ്യ്യില്നിന്നു ലഭിച്ചും 

270൦ 22 20൦ മഥ 2) ൧൦൨൧ ശരീരസെജഖ്യംൂബലവും 
ടാ ധാരാളം ധനധാന്ൃയവും. 

൩. കാലാകാലം നല് മഴയുംം 

ഫലം നല്ലം വെയിലതും 

തണുപ്പിക്കുന്ന മഞ്ഞതും 

കൈകൊണ്ടു നാം ത൯ കൃപയാല് 

ഥം ഇന്നു തീരും വക്കത്തില് 

തന്ന എല്ലാ നന്മയ്മുഠ 

ദൈവനാമത്തിന്നിപ്പോഗം 

സവം ചൊല്ലന്നേ ഞങ്ങ. 

രം ഇവററഠിന്നു നത സ്യ്ോത്രങ്ങഠം 

ത്ൃക്ശേംവരെ കേറട്ടെ, 

സ്വദ്റുത്തി൯ ഗായകസംഘം 

ഭൂതലസ്യോത്രം കേശക്കട്ടെം 

൨.൪. ഈ ആന്ടും നീ നടത്തി 

ഈ ഉലകാം വനത്തില് 

ക്ഥീണിക്കുന്നെന്നായപ്പ്യോഴം 

ക്ഥണം താങ്ങി ഞങ്ങളെ. 

൫. ദൈവം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ച 

വുത്രനാല് തന്ന രക്കൊക്കുംം 

ശുദ്ധാത്മാവാത വരമഞ്ങശക്കു൦ം 

ത്രിയേകുന്നു ഹല്ലേലൂയാ: 

൩, നിദ്ര കൊൌണ്ടോരെത്ര മപ൪ 

പുത്ര ദുഃഖം ആകെല്ലാം 

ഇത്രത്തേളം ഞങ്ങമെ 

എത്ര ക്ഷേമം കാത്തു നീ. 

രം ഇന്നിതാ ഒരെംബ്ലേസ൪' 

നന്ദി പണ്ടു നാട്ടുന്നേം 

എന്നും മിസ്സറയായീ നി 
63 

പി 

ഇന്നേര്പ്പോലിരികണാട 
40 ൦, 77൦ ൧0൧ 0 445 

൭. ലോകവാഷ്ചയ തീന്നു മേല് ന) 70 
ലോകത്തില് നി൯ നാമത്തെ 

ദൂൂതരോടു ചേന്നെങ്ങമം ൧ം അനാദൃയനാം ദൈവമേ 

സ്കൂതിപ്പാനതമം കപ. 
അന്തമില്ലാത്തോനേം 

ഇന്നലെ ഇന്നും എന്നും 

൬. പവുതുവക്ടം കാണുകില് 
ഒന്നുപോലുക്ഷോനേം 

പുതുജീവനും നല്ലം സമേതം നീ ആകുന്നു 

ശുദ്ധത വിശ്വാസവും 
സവ്വൃക്കം ആപത്തില്ം 

ശുഭ്ധാത്മാപി൯ ദനേവും. പക്മാന്ത്യാപേക്ഷാ കേട്ട 

 പക്ഷികു കൃപയെ. 

൨, നിഴല് കണുകാണ്ടുകഠം 

നില്കാതെ ഓട്ടന്നും 

പ 
്ി വുളി൯ പഏക്കഥം വാക്കാനായ് 

[.. 14. പുള്ളു ക്കംപോലെയാംം 

ചം ഒരാഴ്ടെ കരടെ കഴിഞ്ഞും നിദ്ര സ്വപ്പം കഥപോരു 

അതിനാല് ഞങത്ങാം ഇവിടെ 
നിമിഷം തീരുന്നു 

യ ഫോവയോടട് പ്രാത്ഥിച്ചു അസ്ഥിരം യശസ്സെല്ലാം 

ഷഫോഷിക്കും തെറ സ്കൂതിയെ. ) അശേഷം ക്ഷ്ധയിക്കുംം 



പൂതിയ ആണ്ടു ഗൂ! 

ആ നാനാ 

ടം 

൩൦ നിദ്രയിലാപ്പാലകാം രാം നി൯ മമ്പില് ശോഭിതരായി 

നിത്യം പ്രശോഭിതാം നില്ലോദ.ം ഞങ്ങടെ 

ആണ്ടുകശ കൃത്യം ഏന്ന്്റാ൯ സവ്ൃവ.വിശ്വാസ യത്നം 

അഭൃസിപ്പിക്കിപ്പോ ; സഫലം ആകട്ടെ ; 

തവ നന്മ ക്ൃവകഠം സവ്യവും ഭംഗിയായി 

തിങ്ങട്ടെ ഞങ്ങളിരം സവ്വേശാ ചെയ്യിക്കും 

ആത്മാവും ഫൃഭയത്തില് നിത്യാനന്ദേ തരണം 

ആവസികേണമമ. നിത്യമാം ഓഹരി. 

177 171414. 

പൃതിയ ആണ്ടു 
€4 ൬൦ രംം ഹൃയന്നക്കും ഥഹഫഹത്വം 

ഏകപിതാ, 

റ്ധ്൦ : ഗല, 7247 ൫0൧, 0 2/0 എന്നേക്കും മഹത്വം 
ഏകസുതാ 

1. 14. എന്നും എന്നേക്കുമേ 

൧൦ വുതുവത്സരത്തി൯ ഏവം ഭവികുട്ടെ 

പിറവിയില് ഏകാത്ഥാവായോന്നും 

പിമ്പിലുമ്മതെല്ലാം ഏററം സ്തൂതി. 
പോയ് മറഞ്ഞു 

പൂതുതാക്കിത്തിക്കാം യു? 

പൃരാണു കായ്യ്യങ്ങഗം മെ ൬൫ 
പുകള്ാം കത്താവെ 

പുതു നാവാല്,. /"ധ/ല൦, 70 77൦ ഥി 

1 തിയ ചട്ട രം. ം ദയ്% 

രം ദേശത്തെ ഛം ദൈവമേ. ഈ ആണ്ടിനെ 

ഗരം ലോകബാധ യാല് പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന : 

ഇളകാതെ എട്ട്പ്പാ൯ എ൯ പങ്കിനെ 

രംശോ ക്ലപ നല്ലി കാത്തിരിക്കുന്നു 

രംശ൯ വിശ്വാസത്തെ ഇളിനികിതല്ലാതെ 

രംയടിയാകെല്ലാം പ്രാത്ഥന വേറെ 

ര ംടാക്കൌൊണം മഫഹഫത്വചമാ ക്കേണ്്മേ 

നിനെറ നാമത്തെ. 

൩൨. വരും കാലങ്ങളെ ൨. കുട്ടി തന്െറ ഇക്ട.പോലെ 

ത്തരം ികകാമോ ? 
വശമകുടില്ലാതെ ല്ലാം 

താതനു നന്മ അല്ലാതെ 
വഫിച്ചീടാ൯ 

വല്ലഭസ ദൈവമേ 

വശം നീ തരികം 
വലിയ പാപങ്ങാം 

വഫിച്ചോനേ, 

നിത്യം നല്ലുമോ റു 

തന്നതെല്ലാററിന്നുമേ 

സ്യോത്രമെന്നു മേ 

മഫത്വമാക്കണമെ 

നിനെറ നാമത്തെ. 
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ഇന്നും നീ സന്തോഷത്തെ 
എനിക്കു തന്നാല് 

ഇമ്കമാം (പ്രകാശത്തെ ” 

എന്മേല് വീശിയാല് 
൫൯ ഫൃുദ൦മെപ്പോഴ്ചം 

ചൊല്ലീടും ഇദം 
ഫത്പമാക്കേണമേ 

നിനെറ നാമത്തെ, 

രപം ക്രൂശു ഞാന് എടുക്കുവാ൯ 
നി൯ ഫിതം എങ്കില് 

ലാഭം നക്ടമാകുവാ൯ 
സംഗതി എങ്കില് 

നി൯ പുശ്ര൯ ചൊന്നപോലെ 
എന്നും ഏന്നുല്്ട് ത 

മഫത്വമാക്കേണമെ 
നിന നാമത്തെം 

1111: അ൯്്0൨5101 
പരിഛേദനനാള് 

൬൬ | 67 

“0 07 ദനം മല 00 

05 202/7-മ 

1. 1. 

രക്ഷിതാവി൯ തക്തമാദ്യം 

ഇക്ഷിതിയില് വീണു ദിനം 
ഭാഗ്യനാഗം തന്നെ പാപിക്കു 

ലോകനാഥന് പാടേ ററതാതം 

ഠ്ട 

കക്ടൂജിവിതാരംഭേ താ൯ 
കഷ്ഷസമ്കടങ്ങ 8 ററാ൯ 

കഷ്ടത മു൯ കുറിയും നി 
വൃഷ സ്സനേഡവപ്രകാശവും 

താതന്നിക്ടം പ്രമാണ്ടിച്ച 
താന് വന്നു നികൃഷ്യ ഭൂമൊ 

താതവിധി പ്രമാണ്ടി പ്പാസ 
തയ്യ്യാറായി യാഗത്തിന്നും 

നമ്മെ സ്റ്റേഹിച്ചാ രക്ഷകന൯ 
ഭാരവാഫിയായ്ത്തീനാല്ലൊ 
നമ്മെപ്രതി സ്യായകത്താ 
ചെമ്മെ വഴങ്ങി ന്യായത്തെ. 

സ്നേഫത്താലേററ മുറിപു 

ന്യായവിധി നീക്കിത്തന്നു 
ന്യായപ്രമാണം തികച്ച 
സ്യായാന്തമോ സ്നേഹം നിത്യം 

൬൭ 

€ 

20 7/൦ 77൨7൦ 0 02൧7 

൭൧/2൪7022 

9... 39% അം 

രക്മ്മ നല്ലം നാമത്തിന്നായ് 

മാനം ധസ്പോത്രം കൊടുക്ക ; 

ഇരശ൯ തന്റെറ മുന്നറിവില് 
ഒരുക്കി ഈ നാമം മ൯ 

ഈ ദിനേ ത൯ ജനം വാഴ്ക്രി൯ 

കത്ത൯ തനെറ നാമത്തെ. 

യേശു എന്ന വ൯ നാമമോ, 

വിശിക്യുമാം നിധി താ൯ 
ശ്രോത്ര ഫൃുദയങ്ങാംകിമ്പം 

സന്തോക്ഷം നല്ലം നാമം 

മാധുയ്യത്തിന്നലവില്ല 
ഈ നതനാമത്തെ ഓത്താല്ം 

വാഴ്ക പ്പെടിടടം ആ നാമം 
ജയഗിതം ഇതുതാ൯ 

അല്ലു നല്ലീടും ഈ ഭൂമൌ 

ധ്യാനികീ നാമം സദാ 

സ്വഗ്ലത്തിന്െറ പെരരരിതാ 

മാനിക്കുന്നി നാമത്തെ. 

ഇര നല് നാമം കേഠവിക്കേററം 

ഹൃദ്യം നല് സംഗീതം പോൽ 
ഇം നാമത്തില് അത്ഥിച്ചീടില് 
ആശ്വാസം ലഭ്യം തന്നെ 

ഭൂമൌ സ്വഗ്ഗടാഗ്യം സിദ്ധം 

ഇതി൯ ജ്ഞോനം ഗ്രഹിച്ചാല് 
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പ യിന് ന നനന്ത്തടത്തത്തതതത 

൫, സവ്വനാമത്ങധംക്കും മേലായ് ൬൦ ഗ്യകരമാം ഇ നാമം 
പുകഴ്ട്ം യേശുനാമം സ്റ്റേഥമായ് നാം വാഴുന്നു ; 

വൈരിഗണം നാണ്ടിച്ചിടും ഇ നാമം ഹുഴുതീടണം 
തന്െറ നാമം ശ്രവിക്കില് കത്താ, ഈ ഭാസര്൪ ഫൃത്തില് 

ബലഫീന൪ ശക്തിപ്പെടും വിശുഭ്ധ ദൂൂതരോടൊന്നായ് 
കാഴ്ച കിട്ടം അന്ധന് . വാക്രൂ നാം യേശുനാമം. 

1111. 1:11 

മവഥത്വ(വ്പയകാശഠ 

൫8 ൬൮ ഉന്നതത്തില് മഹത്വം 

| ആമെസ൯ൂ ഫള്ലെലുയ്യ്യാ. 

അ 

ഥം യേശൂ തന്െറ ജനങ്ങള്ക്കു ൨. രാജാവിന്നവതാരം 
രാജരാജു൯ തന്നെ വിദ്വാഡോ൪ അമിഞ്ഞു 

സകലവും ജയിചിടാ൯ കാണ്ടതിന്നാശയുണ്ടായ് 
അവ൯ താന വാഴ്ചന്നും ബേത്തുഛഹേമില് ഹൃത്തിം 

൨9൯ റ്ൂ൪ കുന്തുരുക്ങ്ങാം 

൨. യേശൂ തെറ ജനങ്ങാക്കു ശിശുവാം ക്രിസ്ന്നു 
ത്ൃചായ്യ൯ ആകുന്നു ; വെച്ചപ്പജ് ചവതം 

അവക്കുവേണ്ടി സ്വഗ്റത്ത് ത വാഴ്സ് വാങ്ങിപ്പോയി ഉന്നത 
അവേക്ഠിചീടുന്നു. 

൨൦ ഏറോദേസു കേട്ടാറെ 

൩.൦ േശൂു തന്െറ ജനമഞ്ങഗക്കു വിഭ്രമിചവനും 
 പ്രപാചകനുമാം, യിസ്ര്രായേലി൯ രാജാവേ 
ത൯ ആത്മാവിനാല് അവരെ കാണ്ടാ൯ കൃത്സാഫിച്ചു ; 

പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു, കാണ യ്ക്കരയ രതേ രേം രൂര൯ 

ഉണ്ണികളേ കൊന്നു 
ക രക്ഷിതഠവാം ക്രിസൂനും 

രക്ഷപെട്ട മിസ്രേ__ 
69 ൬൯ പു 

ന്ഗന൦ : 7/7 2/6 176 00, 070 5/0 |" പ പിന്നലെ 
ഓട ചെന്നു കാണ്മി൯ 

നം ്ഫം വുല്്കട്ടില് ജനിച്ചച൯ 

ഥം ഉന്നതത്തില് മഹത്വം നീക്കം പാപം ഹല്ലാ ; 

ആമെ൯ ഹല്ലെല്യ്യാ ഏറോദേസെ പോലെന്നും 

റുതക്ൂട്ടില് ജാതനായ വിറെകേണ്ടാ തീരെ ; 
സ്വദ്ലീയ പുത്രന്ന്* അവതാരം ചെയയ,വ൯ 

മാലഹേമാമ കൊണ്ടാടി ഹന്നും രക്ഷാകര൯..-.- ഉന്നത 
ഹങല്ലെലുഷ്യാ പാടി 

പ്രകാശിച്ചാരാശിയില് 

ആകാശേ നക്ഷത്രം 



3) 910൧൦9 കനഈന൯ 718 170770 ചാന 
പാം യാ ടാ യോ തിനി 

൧0 90 ൩. 

"൧45 7 ൮൭൨00655 71202 0 07" 

6 12ടെ 7ട. 

ഥം പാരം ആനന്ദത്തോടെ 

താരകയി൯ ശോഭയാല് രം 

ശാസ്ത്രിമഠ൪ മു൯ കാലത്തില് 
പാത കണ്ടു പോയ പോല് 

ഭദയധാപൃണ്ണനാം കത്താ 

നയിക്കേണം ഞങ്ങടെ, 

൨. തല്ലദം വന്ദിപ്പാനായി് ൫. 

താല്യ്യമായി പോ ൬൮൪ 

സ്വറ്റ്ടം ഭൂമി നാഥനേ 

പ്രാജ്ഞരാം അവരേപപോൽത 

ഞങ്ങ നി൯ കൃപാസനം 

മോദമോടെ തേടട്ടെം 

നി൯ ജനനത്തിലവ൪ 

അന൯പായ്യ് സമപ്ധവിചതാം 
ദുരലഭമാം കാഴപോത 
ഉല്ലാസമായ് ഞങ്ങളും 

പാവനമാം ദാനഞങ്ങഗ 

ദേവാ കൌണ്ടുവരട്ടെം 

നായകാ, ദിനം തോറും 
സ്മക്ഷിക്കെങ്ങടാം പാദത്മ 

ലോകനാശ നാളികകല് 
ആക്കെങ്ങളള അക്കരെ 

താരക വേഴ്ട സ്വസ്റലെ 

പാരിടത്തെ പോലഹൊം 

ശോഭ തിങ്ങും നാടതിരല് 

വേങ്ജല്ലൊ ഭൂദീപത്കാം 

അസ്ധമിക്കാത്തക൯ നീ 

സ്വദ്ടത്തി൯ മകുടം നീ 

ആ ദേശെ പാടടട്ടങ്ങഗ് 

അല്ലെല്യ്യാ രാജുന്നു . 

ട്ട ചന്ന ന നന്ന 

മഹത്വപ്രകാശത്തീന്നു പിമ്പു' 

415510൩5 
സുപിശേഷപേല 

റ: 9൭൧ | ൨. 

410൮2 ഥല് 20) 7201212/27725" 

നി്. 

ഉത്തരഫിമാദ്രികഠം 

ഉഷസ്സി൯ ദേശങ്ങഠം 

ഉവദ്വിപാം ഇന്തൃയും 

ഉ ല്ല്കീ൯ സീമയും 

പുരാതന നദികഠ്ര 
പ്തൃവ്വിക നാട്ടകം രവം 

പുമാനെറ രക്ഷഷ്ക്ണിന്നു 

പ്പത്ണുമായി കാക്കുന്നു . 

ചകാദി ദ്വീപുകളില് 
ലഭ്യം നത ദ്രവ്യൃങ്ങഗ്ര 

ലക്ഷമോലക്ഷമായിടും 
ലതാന്തം സുഗന്ധം ൭ 

നര൪ രക്ഷപ്പെടാതെ 

നാശത്തിന്നോട്ടന്നോ൪ 

നാനാ ജാതി ജനവും 

നാസ്ധികര ആയോരും. 

തആതത്മാവാല് പ്രകാശിത൪ 

സ്വഗ്ലീയ ജ്ഞോനികഠംം 
ആകുന്ന നാഥീ ജീവ (ന്ന്) 

ആഫ് മാദ വസ്മൃത 

ആക്കും ഗ്രഫിപ്പിക്കാതെ 
ത്തത്മാവി൯ രക്ഷയെ 

അമാന്തമാകീടാമോ 
ത്ത മഹാ നാമമോ. 

കാറദുക ഉള യുള്ളോരേ; 

കാഷ്യമായ് ചൊല്ലകകേ 

ജലാശയക്ങളൂ.മേ 
കത്താവി൯ നാമത്തെം 

ത൯ മഹത്വ സമുദ്രം 

തന ഭൂമിയെ മൂടും 

താനും രാജാവായ് വാഴ്ഠ്ഠ 

ത൯ സ്തൂക്കട്രിമേല് എല്ലാം. 



മഹത്വപ്രകാശത്തിന്നു പിമ്ല് 31 

ച 

ഷം 

൩൦ 

൭൨ 

ന : 7070൪ 2/൦ 00൧ 

ഒട്ട. 55. 

ഭൂവില് എങ്ങും നിങ്ങഥം പോയി 
ഫോഷിച്ചീടുവി൯ 

സവ്ൃ സൂക്ഷട്ടികശക്കു മുള്ള 

രം സുവിശേഷം € രമെ൯ 

സ്വദഭൂഥികളിലും സവ്യാധികാ- 
കൈകളില് ; ഞാനണ്ടു നിങ്ങ. 

മൊന്നിച്ചെന്നു മേ. 

 താത൯, എന്നെ മത്ൃരക്ഷ (യ്ക) 
ഇത്ങയച്ചപോരൽ 

ഭൂതലത്തിഅ നിങ്ങളെയും 
ഞാനഷയക്കുന്നു__ സ്വഗ്ഗു 

ശക്തിയധികരരേങ്ങഗമകൊ (ഒടു) 
അജല്ഹോ സ്വ്വ 

ശക്തനാം ആത്ഥാവിനാലേ 

നിങ്ങ ജയിക്കും_ സ്വഗ്ഗു 

ക്രര്രുമി൯ രാജനും 
ത൯ സൈന്യവും മററു 

വൈരികമ്ട ം കീഴമരും 
ഏനെറ നാമത്തില് 

ദിവ്യ സ്സറേഹത്താല് സദാ 

നിബ്മുന്ധിതരായ് 

ചാവിന്നിര ആയവരെ 

ത്രാണനം ചെയ്തി൯-- 

ത്തത്മവാളം ദൈവവാകൃം 

കയ്ക്കില് എട്ട്ത്തു 

സധ്യദാ രിപുക് ലോടു 
നിങ്ങ എതിപ്പി൯__ 

നിത്യവും പ്രവൃത്തിയില് ത൯ 
ആശിസ്സിന്നായി 

പ്രാത്ഥനയിത ഉററുനിച്ം, 

കത്തൃസന്നിധൊൌ.-- സ്വഗ്ലു 

ദൂത്യനാമേോ മം വിശ്വസ്പ൪ 
ആയിട്ടന്നെങ്കില് 

നിതൃജീവന്െറ കിരീടം 
നിത്ങാ പ്രാപിക്കും 

തി നതതതത്്ത്തു 

73 ൧൩. 

“2757൦ 7/൦ ൧ല൧5//൧ 

1]ട. 105, 

൧ 

നാശപാപികളെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ കയ്യെ 
നീട്ടി ഉദ്ധാരണം ചെയ്തു, വേഗം 

കേണവേക്ഷിചീടി൯ പീണോരെതാങ്ങി൯ 
രക്ഷണ്യവീരനുണ്ടെന്നു ചൊള്ലീ൯ 
നാശപാപി കെ രക്ഷ ചെയ്ലീടി൯ 
യേശു കാരുണ്ടൃവാ൯ രക്്മിക്കും താ൯ം 

൨ 

തന്നെ നിന്ദിക്കിലും താന് കാക്കുന്നല്ലൊൌ 
താപികമെ ചേത്റ്ത രക്മ്മ ചെയ്ക്ാ൯ 

തീക്ഷയാചനം നം സൌമ്യ വിളിയും 
ചെയ്തതില് വിമോചിക്കം ചെല്ലന്നോരേം 

നാശപാപി__ 

൩. 

ഹൃത്സി൯ ആഴത്തില് വികാരങ്ങമുണ്ടേ 
കൃരപയി൯ പിധ്യംകൊണ്ടുജു്പലിക്കും 

ആ്രമാം സ്നേഹത്തി൯കൈ തൊട്ടീടുമ്പോഠം 
പൊട്ടകുവ്ധി ഇമ്പനാദം മീട്ടം. 

നാശപാപി... 

ര്വ 

രക്ഷണ്യവേലപോൽ ധമ്മം മറഠില്ല 
രക്ഷക൯ നല്ല,ം (൮ യത്നബലം 

വേലിയരികത്തും ടൂതറിയിച്ചു 

രക്ഷക൯ മുത ഏറെറന്നു ചൊല്ല.ം 

നാശപാപി.. 

74 

1൩൦ : ൧ ൫/൧ 70045 20 70 7770 

6.0.4. 6.6.ഠ.4. 

നല്ലക ദൈവമേ 
ഭൂലോക വാഴയെ 

യേശുവിന്നു 
ജാതികഠ മഹത്വം 
ഇഹത്തി൯ പ്രളത്വം 

തേജുസ്സിസ ഘനത്വം 
യേശുവിന്നും 

൭൪ 



7 

ഥഃ 

ദന ചനന അ 27ന് 

ഗാനത്ങശര പാടണം 

സ്കൂതി പെരുകണം 

യേശുവിന്നു ; 
നിത്യം ആരാധനം 
സ്നോത്രസംപ്യണ്ണവും 
ഭക്ത്യാ ഉണ്ടാകണം 

യേശുവിന്നും 

രാജ്ാധിരാജുത്വം 
കത്താധികത്തുത്വം 

യേശുവിന്നു ; 
സ്വഗ്ലാധിപത്യവും 
ഉ ധ്വ്റിയില് കൃത്യവും 
സവ്ൃദാ നിത്യവും 

യേശുവിന്നും 

വാനോ൪ സംഗീതവും 

മാനോ സംബ്രിതിയും 

യേശുവിന്നു ; 

പ്വാ്ഹയും ശക്തിയും 

മാനവും ഭക്തിയും 

ജയവും പ്രാപ്തിയും 
യേശുവിന്നു: 

അത്ത ിടിിന്ിടിിനിനിലില് 

൭൫ 

7ട 6/൨// ല് 

പം 

ദേശങ്ങകിലെല്ലാം യേശു 

അന്തമില്ലാത്തൊരു രാജ്യം 

സ്ഥാപിച്ചു വാഴ്ചം ഹൃന്നേദ്ടം. 

നാനാദേശക്കാരെല്ലാരം 

ത൯ സ്നേഫത്തി൯ സ്മൂതിപാട്ടം 

പൈതങ്ങ ക്രടെ ഘോഷിക്കും 

വിശേഷ്ഷമാം ത൯ നാമത്തെം 

യാചനക്ഠഴം സ്ലോത്രമെല്ലാം 

ത൯ നാമത്തില് കൂയന്റിടടം 

നാനാജനം വണങ്ങിടടം 

രാജാധി രാജ൯ കത്തനെം 

പേദന ശക്ലോശഠം പാവറും 

പോകും അശേക്മം ഫഎന്നേദ്ടഠ 

സ്വാതന്ത്ര്യം ഭാഗ്യം ഫട്്ല് 
പൃലവക്ക ലഭിചീടും. 

൫. ലോകര് വരട്ടെ തന മുമ്പില് 
സ്മൂതിസ്പോത്രത്തോടടക്രടെ 
മേല് ലോകസൈന്പം പിടേട്ടെ 
ഭൂമി ചൊല്ലടട്ടെ “ആമെ൯.? 

76 

൩൦൭ 

നം 

ന് 

൦ : /7ലഥ ൦ ഥല് 

2, 14. 

എ നിമിത്തം പോക്കുക 

സുവിശേക്ഷം ഘോഷ്കിക്ക 
എന്നു രാജദ്മതു--- 

ദൈവത്തിന്നു സ്ലോത്രം 

സ്ലോമ്രം സ്തോത്രം സ്ലോത്രം 
ദൈവത്തിന്നു സ്ലോ;്ര്ം 

നാമെല്ലാരും പാടണം: 

രം ദൂ തേററനേകരും 

ംരംകഷ്ഷല് ഭേദം എന്നിയ 

ംരംശ൯ ദാസരായി _- 

ദൈവത്തിന്നു സ്നോത്രം. 

സുവിശേഷ കാഹളം 

കോക്ക സ്വ്വജാതിയും 

ധ്രുവത്തോടു ്രുവം-- 

ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രംം 

പിധിനാഠം അണെയുന്നു 
പിജയാത്ഥം പോ൪ചെയ്തു, 

പിഭാകരോദയ ം-- 

ദൈവത്തിന്നു സ്നേത്രംം 

പറുദീസാ പ്രാപിച്ചോ൪ 
പാരിത സഭാവാസികഠം 

പാടീട്ടം ഏകമായ 
ദൈവത്തിന്നു സ്യോത്രം: 

വരുന്നേശു ആപ്പോടെ 

വാനദ്താദികളി൯ 

കത്തനെ വാ വി൯-- 

ദൈവത്തിനു സ്നോത്രംം 

ര നി 

ര് 



മഹത്വപ്രകാശത്തിന്നു പിന്പു് പ 

നന് ടട 
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ഴി 

൦ : 270൦ 7700, 0 2/0: 

നും ൦ 7ാടം വം 

൧ം ലോകരെ രക്ഷിപ്പതിന്നു 
വന്ന യേശുനാഥനേം 

ലോക പാപത്തെ ചുമന്ന 

ദൈവ കുഞ്ഞാടായോനേം 

നിസെറ യാഗം 

ലി നിക്കി പാപശാവങ്ങ൦. 

ജാതികര നിന്നെ വെടുത്തു 
പാവത്തിത മരിക്കുന്നേ, 

സംഖ്യയററ ലോകരിതാ 

നാശമായി പോകുന്നേ ! 

യേശുനാഥാ 

വേഗം രക്ഷിക്കേണമേ . 

വൃജമാഗ്ലുങ്ങഗ്ാ സമൂലം 

പാരിരുനിന്നു പോകുവാനം 
നീ നിയോഗം ചെയു കാലം 

വേഗത്തില് വന്നീട്ടവാ൯ം 
രക്ഷിതാവം 

ഞത്ചഗ്ം യാചിചീടുന്നേ. 

രം അത്ഭൂുതത്ങര ചെയ്യുന്നോനേം 

തൃക്കരരം നട്ടേണമേ 
നക്ടമായി പോകുന്നോരെ 

വിണ്ടും രക്ഷി കേണമേ 
ലോകര൪ ഛ്൮ല്ലാം 

ദൈവമക്കര ആകട്ടെ, 

നഃ 
1൦ : 27൧൮ 50729 577൮7 ൧൦ 0 75 

0, 1. 6. /. 0. 

൧ം നിന് സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 
സ്വദ്്രീയ രാജാവേം 

രം ദാസര്ദൂലം ഇന്നു 

മഹത്വം നല്ലയകേം 

൭൮ 

ഞങ്ങശക്കു തന്നെയല്ലോ 

നിന്ദ ദൃശ്രുതിയും, 
നി ഏവമ, ബഡ്മാനം 

കൈക്കൊഗഥക സ്മൃതിയും. 

നിന സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 
മഹത്വം നല്ല,കേ, 

ആത്മാക്കെ നീ ഇന്നു 
ആകക്ദിക്കേണ്മേ ; 

കത്താവി൯ സുപിശേഷം 

വദ്ധിച്ചിടടുപാനായ് 

ശുദ്ധാത്മാവി൯ ആവേശം 

ഇങ്ങരു ഭേണമേ. 

നിന സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 
മഹത്വം നല്ല,കേ. 

കാണാത്ത കണ്ണില്നിന്നു 

മൂടല് നീ നീക്കുകേ ; 
ഉണ്ടാകട്ടെ പ്രകാശം 

ന്നുളജില് ചൊല്ലുകില് 
തഡ്വ ദിവ അവകാശം 

നാം കാണും ക്രിസ്തുവില്. 

നി൯ സ്വന്ത നാമത്തിനം 
മഹത്വം നല്ലയകേം 

കപാസനത്തിരനിന്നു 
ത്ൃൃശിഷം കല്ലിക്കേം 

മുടന്തന് മാ൯പോരൽ ചാട്ടം 
നി൯ വാകി൯ ശക്തിയാരു ടി 

കരമന്െറ നാവും പാട്ടം 

നിന൯ സൂശനമതാരും 

നി൯ സ്വന്ത നാമത്തിന്നു 
മഹത്വം നല്ലുകേം 

ഭൂമിക്കും സ്വഗ്ലൂത്തിന്നും 

ദൈവം ന മാത്രമേ; 
നി൯ ശത്രൃക്കഠം എല്ലാരും 

നശിച്ചപോകുമേ, 
നിയോ എന്നേക്കും വാഴ്ചം 

രാജ്മാധിരാജനായ്. 
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ഥ്. 

ഥം അജ്ഞാനം ലോകത്തെ 

മൂട്ടി ഭരി ക്കുന്നു 

അജതാനിക്ളിഥ്മേല് കത്ത, 
നല്ലേ,ണം വ്വുകാശം 

ജാതികഠക്കായ് ഞങ്ങ 

കെഞ്മുന്നു ദിനവം 
നഥാം നീ കരലലിഞ്ഞു 
യാചന കേഴക്ണംം 

൨൦ ക്രിസ്ധവി൯ സെൊെന്ദയ്യം 

കാണ്മാനും ത൯ സ്നേഹം 

മരത്യരെ ല്ലാമറിവാനും 
കൂപ നല്ലിടെണം-- ജാതി 

൨൨൦ പുത്രനെ ലോകത്തില് 

മുത്യ ഏല്ലാ൯ തന്ന 

പിതാവേ, ജാതികളേടു 

കനിവു തോന്നേണം--- ജാതി 

രം ക്രശിത നരക്കായ് നി൯ 

ജീവന് വെടിഞ്ഞോരു 
യേശുവേ, അവ൪ നി൯ വാക്കു 

കേശക്കുമാറാമക്കണം--- ജാതി 

൫, അസ്വഥിക്രടുട്ടങ്ങക്കു 

പുത്ത൯ ജീവനേകും 

ശുഭദ്ധാത്ഥാവേ, നീ വന്നിങ്ങു 
ജിപനുതിടേണ ---- ജാതി 

൬൦ താതസുൂതാത്ഥമവേ, 

ഫുത്രയോ നാഗ ഞങ്ങ 

ചോദിക്കുന്നി ഇഷ കായ്യയം 

സാധ്യമായ നല്ലേ,ണം--- ജാതി 

൨ഠ 

& ക ം ക ക 

൧70 6 4729 5൮7 7 

ട്ട, 7ടം 

സിീയോന൯ രാജ൯ ജയാളിയായ് 
വാണരുമിടുമെന്നും 

ഭൂലോകം തന്നാധിപത്യം 
്ൃങ്ങുമെ സമ്മതിക്കും. 

മഹത്വം ത൯ രാജ്യത്തിന്നു 

മുഫാരാജ൯ നല്ലീടും 
അനന്ത കാലത്തോളം താ൯ 

രാജ്യഭാരം ചെയ്തിടും. 

ദൈവമില്ലാത്ത ജാതികഠ 
മഫത്വ(പ്പഭ കാനും 

അപ്പോഴ രാത്രി പകലാകും 
സ്വധ്രരമതാരു ഫോക്കിക്കുംം 

ഏറെനാധ ച്തറിപ്പോയ 
യിസ്റ്രായേലഥി൯ ജനമങ്ങ൦ം 

തങ്ങടെ കത്താവിനെ 
തേട്ടം വിലാപത്തോടെ 

തങ്ങ കുത്തിത്തുലചോനെ 
അപ്പ്യോ അവ൪ നോകിട്ടം 

ശിക്ഷ ചെയു ചെകോലിനെ 
കുമ്പിട്ടവ൪ ചുംബിക്കും. 

ബലശാല്', മാരാജനം ലൂ 

പെളിപാകു നി൯ ശക്തി 
തേജസ്സില് നിന് രാജ്ൃഭാരം 

വേഗം തുടന്നിടുക. 

ജാതി കഠരക്കു സഹായവും 
രോഗശാന്തിയും നല്ലി 

നിന്നുടെ പാഴ്ചഷ്കതുപരെ 
കീ്ലെട്ടത്തിക്കൊള്ളകം 



൭ 

൪1 

൩.൦ 

൬൦ 

൫2 

1.11 

നോഷ്ച് 
൮൭൧൨. 

€.. 34. 

കത്താവേം എന്നെ കോവമായ്് 

ദശ്മിച്ച്ടരുതേ 

എ൯ കൃത്ൃങ്ങഗ കൊത്തപോലെ 

കണകിടരുതേ. 

ആരോഗ്യം തന്നു രക്ഷിക്ക 

ക്ഷീണനാം എനിക്കു 
എന്നുഭജില് വൃണം ഘോരമായ് 

വേദനപ്പെടുന്നു. 

രക്ഷകാ. ആത്ഥം ആകവേ 
വീണ്ടു രക്ഷ്മിക്കുകം 

നായകാ, സ്റനറേഹജ്വാലയെ 
എന്നുള്ളില് വീശുക. 

ഞാ൯ പാപിതാന൯ എന്നാകിലും 

നി൯ര ഒതം നീ ചിന്തി ; 

നിലപിളിയോടിതാ ഞാ൯ 
തൃപ്പാദേ പീഴ്ചുന്നു. 

ഞാ൯ പാപിതാ൯ ; എന് നെഞ്ചതില് 
കന്നക്ക2മണ്ടേററം 

സപവ്യവും നീങ്ങി കിട്ടാനായി 
ഞാനിതാ വരുന്നു 

ഞാ൯ മഫാ പാപി ; അ൯പോടെ 
തടസ്സം നീകി നീ 

നിയെറ സ്വന്തം ആക്കി എന്നെ 
പോററി നടത്തുക. 

യ. ചാം. ം ളം 

൮൨ 

൩൦ : 62770107, 740 ൪ 52000൧ 

ഥം 

ംവം9% (7൦ന്. 

അന്യനായ എന്നെ യേശു 

കാനനത്തിത തിരകി 
ക്രട്ടം വിട്ടു പോയ എന്നെ 

വീണ്ടും അവ൯ വരുത്തിം 
ദയയോടെ 

അവ൯ വിണ്ടു ം വരുത്തി. 

൫3 

൨.൦ 

സിംഫ വായില് പെട്ടപോയ 

എന്നെ അവന് അറിഞ്ഞു 
തനന്്റെറ ജീപ൯ ഗണ്ടിക്കാതെ 

ഓടി വന്നു രക്ഷിച്ച, 
ഭയയോടെ 

ഓാടി വന്നു രക്ഷിച്ച. 

പ്രിയപ്പെട്ട സോദരരേ, 
സ്നേഫം ഉണ്ടോ ഇതുപോതം 

പ്രിയം ഇതിന്നെപ്പം എങ്ജൂം 

കാഞങ്കയില്ല നിശ്്യയംം 

മററാരില്യം 

കങ്കെയില്ല എങ്ങുമെ. 

ഇന്നുമുതരു യേശുനാഥ൯ 
പുനെറ രക്ഷിതാവു താ൯ം 

തന്റെറ സ്കൂതി സപവ്യരോടും 
ആത്തുഫോഷിചീട്ടം ഞാ൯ 

എന്നന്നേക്കും 

ആത്തു ഘോഷിച്ചീടും ഞാന്, 

൮൩. 

“75 ൧൦ 7വ്ൃ്ളി 

1. 

എനിക്കായ് ചിന്തി നി൯ രക്തം 
ഇല്ലിതല്ലാതൊരു ന്യായം 
ഇപ്പോഴ്ചം നിന് വിളി ഓത്തു 
ദേവാട്ടില് കുട്ട! വരു ന്നേ൯. 

വിപിധ സംശയങ്ങളാല് 
വിചാര പോരാട്ടങ്ങളാതു 
വിപത്തില് അകപ്പെട്ടു ഞാ൯ 
ദേവാട്ടി൯ കുട്ടീ, പരു ന്നേ൯. 

ഭാരിദ്രാരിക്ട൯ കുരുട൯ 
ധന സെരഖ്യങ്ങഗ കാഷ്യും 

ദാനമായി നിങ്കല് ലഭിപ്പാ൯ 
ദേവാട്ടിന കുട്ടി, വരുന്നേ൯. 4 



30 

൭, 

84 

1,117 

എന്നെ നീ കൈകൊണ്ടീടടമേ പിള ന്നൊരു പാറയേം 
എന് പിഴ പോക്കി രക്ഷ്മിക്കും നിന്നില് ഞാ൯ മറയട്ടെ. 

എന്നല്ലോ നി൯ വാശ്ദത്തവും 

ദേപാടി൯ കുട്ടീം പരുന്നേ൯ം 

അഗോചരമാം നി൯ സ്നേഹം 85 ൮൫ 

അഗാധ പ്രയാസം തീത്തു 

അരയ്യാ നിമെറ നിസേറതാവാ൯ . 1. 

ദേവാട്ടി൯ കുടീം വരുന്നേന്൯ം ൧൦ പിശാചു ജഡം ലോകവും 

ആത്മശത്രൃക്കകാം 

ത്ത സ്വൈരസ്സേഫത്തി൯ നീളം ഈ മൂവരെയും ജയിപ്പാ൯ 

ആഴം ഉയരം വിതിയും . നഠാ പ്രാപ്പിഫീനന്മാ൪. 

ത്തരാഞ്ഞറിഞ്ഞങ്ങാക്കുവഠാ൯ 
ദേപാടി൯ കുട്ടീം പരുന്നേനം ൨. പിശാചലറഠും സിംഹംപോരല് 

സഞ്ചാരം ചെയ്യുന്നു 

ഈ ലോകമൊക്കെ അവനെൈറ 

വാസ ഭൂമി തന്നെ. 

൮൮൪൦ ൨. ഫ്ൃദയമാകും കോട്ടയില് 

) ത ഖി 

“20൧ 0 4, ല് 707 7720 ൩൮ ലാ 
ത൯ ഇഷ്ടം എല്ലാം അവിടെ 

ല്ല. ഈ ജഡം ചെയ്യുന്നു. 

പിലന്നൊരു പാറയേം രം എന്നാലും ക്രിസ്മുവി൯ ദാസ 

നിന്നില് ഞാ൯ മറയട്ടെ ; അധൈധയ്യപ്പെടാതെ 

തുറന്ന നി൯ ചിലേ യഹോവയിങ്കൽ ശദതിയെ 

രക്തം ജലം പാപത്തെ വൈകാതെ തേടട്ടെം 

നിക്കി ലി നപ്പംഭട്ട ൫. പ്ശ്വാസാഅ ജയിക്കുമെന്നു 

ലി പിശ്വാസാല് ത൯ സാക്കി കഠം 
കലന കാത്തിടടുവാ൯ സ്വ൪ജല്ലോകം പ്രാപിച്ചു 
കട്ടും പ്രാപൃനല്ലെ ഞാ൯ം 

വൈരാഗ്യം ഏറിയാലുംം 

കടന്നേനിൽ ചൊരിഞ്ഞാലുംം 
റി 

പന്നടാ പാപ നാശം 86 ൨ ന്ന; 
പി [നി 

നീ താ൯ രക്ഷ്മിക്ു വേണം 

7൧, 7.02ല൦ 07 202) 500" 
വെറും കൈയായ് ഞാനമഞ്ജു 

ക്രൂശില് മാത്രം നമ്മൂന്നും [9-7 

നഗ്ന൯ ഞാനം നീി൯ വ്ത്രും ത 
ഹം യേശ്രു, എ൯ ആത്മ സഖേ, 

ഫീന൯ന ഞാ൯ം നിന് കൃപ താ 

മ്ദേച്ഛനായ്ക്കരുന്നിതാ 

സ്വച്ഛനാക്കു രക്ഷകാ. 

എന്നി ലോടുന്നീ ശ്വാസം 

പിട്ടെ൯ന കണ മങ്ങും നേരം 

സ്വരല്ലേക ഭാഗ്യം ചേന്നു 

നിന്നെ ഞാന് കാണുന്നന്നു 

നിന്മാവ്യില് ഞാന് ചേരട്ടെ ; 
ഈ ചോകമാം വാരിധെ 

തിരകഠം ഉയരുന്നെ 

ഘോരമാം കോഠ ശാന്തമായ് 

തീരുംവരെ രക്ഷകാം 

എ൯ ജീപനെ ജീവനെ 

നി൯ അന്തികെ ഭദ്രമായിം 



7) 
നോമ്പു പ! 

നാനം നാനം 

7 

൨.൦ 

വേറെ സങ്കേതമില്ലെ 
എനിക്കാശ്രയം നി താ൯ 
നാഥാ, കൈവെടിയല്ലെ 
കാത്തു രക്ഷ്മിക്ക സദാ 
കത്താ നി എ൯ ആശ്രയം 
തൃപ്പാദം എ൯ ശരണും 

നി൯ ചിദകി൯ കീഴെന്നും 
ചേത്തു സൂക്ഷിചിടണം. 

ക്രിസ്നോ, എ൯ ആവശ്യങ്ങഗ 
നിന്നാല് നിറവേറുന്നു 
ഏഴകധ നിരാശ്രയ (ക്ക്) 
ആധാരം നീയാകുന്നു 
നീതിമാന് നീ നിമ്മല൯ 
മഹാ ദ്രേച്ഛസ ഞാ൯ മുറഠും 
പാപി ഞാ൯ മാ പാപി ഞാ൯ 
കൂവ സത്യം നീ മുററും. 

കാരുണ്ദവരാന്നിധേം 
കന്മഷം കഴ്ടകുകേ 
നിത്യജീപവെള്ളമെ൯ 
ചിത്തം ശുഭ്ധമാകുട്ടെ 
ഒടിവന്നുറവാം നാഥാ 
ഞാനേറെ കുട്ടികുട്ടെ 
എന്നുള്ളില് ഉയരുക 
നിതൃകാലമൊകുവെ. 

൮൭ 

65. 58. 

സ്വഗ്റസ്ഥ പിതാവേം 

നി൯ സന്നിധിയില് 
ഞാസ അരിക്ട പാപി 

തിഡപ്പെട്ടവ൯. 

നി൯ പ്രമാണമെല്ലാം 
എ൯ ചിന്തധ ലും 

വാക്കു ക്രിയയാലും 
ലംഘിച്ച പോയേ൯, 

നിന് മുമ്പില് കത്താവേ, 
എന്. പാപങ്ങഠരക്കു 

യാതെഃരു പശാന്തി 
സാദ്ധ്യമല്ലെന്നാത, 

രും 

൫8 

നീതിയി൯ പ്രകാശം 
നിത്യ നാശത്തി൯ 

പാത്രമാക്ുന്നയ്യോ 
വ൯ ദ്രോഫിയാം ഞാ൯ം 

എന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാനായ് 
മന്നില് വന്നൊരു 

യേശുരക്ഷിതാവ് ത 
ആശ്രയിക്കുന്നേ൯ം 

പുണ്യ ദൂത ദൂലം 
താനെ൯ പാപത്തി൯ 

ശിക്ഷ സഹിചെന്നു 

വിശ്വസിക്കു ന്നേ൯. 

രക്ഷകനെ ഓത്തെ൯ 

ദോഷങ്ങളി പ്പോ 
സകലമെന്നോഴ 

ക്ഷമിക്കേണമേ. 

വാശത്തപ്രകാരം 

നീ ക്ഷമിചെന്നു 
വ്ശ്വസിച്ചു നിന്നെ 
ഞാ൯ സ്മൂതിക്കുന്നു. 

ഞാ൯ വീണുപോകാതെ 
ജീപിപ്പാനായ് നി൯ 

ആവി ഹഎസ്മേത എന്നും 
ആവസികുട്ടെം 

൮൮ 

0൦ : 9൧7 യം 0//77ല 4 

770 ഗല്മല് 

൧, 1. 

വിശുദ്ധ ദൈവകല്പന 
അശേഷം ലംഫഘിച്ചേന് ഞാ൯ 
൫൯ രക്ഷക൯ കുരിശിദ്യേല് 
മരിച്ചല്ലെൊ എ൯ വേക്കും 

അതൃത്ഭൂതം ആയുള്ളതാം 
ക്രിസ്േശുവേ, നി൯ ദിപ്ൃയസ്തേ_ 

ഫത്താ 
നിന്നുടെ കുരിശിദലേക്കായ് 
എന്നെ ആകക്കി.െ കേ, 



98 

89 

1,171 

ത൯ യസ്നേഫത്തെ ഇന്നുവരെ ൬൦ 
നിസ്സാരമാക്കി യോ൯ ഞാ൯ 
ത൯ നീതിയുടെ വാളിനാല് 
എന്നെ വെട്ടാതിരുന്ന൩ അത്ൃ 

9൭. 

സദയം സ്സ്റഹഡമോടെ എഏ൯ 

ഫുദയ വാതിലിങ്കല് 
ഫലപ്പോഴ്ചം ന്നിന്നിപ്പാപീയോ ഭട്ട്) 

അവേക്ഷിക്കുന്ന ഫോ താ൯--- അതൃ 

പ്രസാഭ കാലമാം ഇതില് 90 ൯൦ 

വാത്സല്യ രക്ഷ്താവി൯ 
കാരുണ്യവിമി കേട്ടു ത൯ ൦ : 7/5 0൦ ല്ല 
അരികില് വന്നീടുവാ൯--- അത്യ 0 0700൧" 

17% 

൮൯ ദൈവമേ, മഫാ പാപിയാം 

ദാസനില് കനിയേണമേ 
നിങ്കലേക്കു ഞാ൯ നോക്കുവാ൯ 

൧൧7: /022 ൪൧൧൧) 7 നാണിച്ചു ലജചിക്കന്നഫോം, 

ഒ എത്റ, പപേശ'പം ന!കീടടവാ൯ 
പാരിടേ മൃതി ഏറെറാരു 

നീ ക്ഷീണിചചോം നീ പലഞ്ഞോം യേശുപി൯ തിരുച്ചോരയില് 

വ്യാകുലപ്പെട്ടോ € ആശ്രയിച്ചു വന്നീടുന്നേ൯ 

൫2൫ വിശ്രമിക്കെന്നേശു വന്നിടുന്നു ഞാ൯ം വന്നിടുന്നു ഞാറ 

ചൊല്ലുന്നു. യേശുവി൯ തിരുചോരയില് 
ആശ്രയിച്ചു പന്നീടുന്നു. 

താ൯ നായകനാകില് തന്െറ 
ലക്ഷ്യം എന്താകും ? ൨. ഏററവും വഷ്ഷചളഠയ എ൯ 

പാദം കൈ വിലാലുകളില് 
പാടുക. 

രാജാവിന്നെന്നപോലുണ്ടോ 

രാജുമുടിയും ? 
മുടിയുണ്ട് ; സ്മുക്ം തമന്ന 

മുംംമുടി. 

തന് പി൯ ചെന്നാല് താനിഫത്തില് | ന * 

തരുന്നതെന്തു ? 
മഹാ ദുഃഖം മഫാ യത്തം 

മാ ക്ലേശം 

എന്നും തന്നില് വററിച്ചേന്നാല് 

എന്തുണ്ടവനില് ! 

ദൂഃഖം തീശ_യത്നം നീങ്ങി 

സ്വ൪ പ്രാപി. 

എന്നെ ചേഡ്പ്ാ൯ ഞാ൯ യാചിച്ചാല് 

ഇല്ലില്ലാകാശം ഭൂമിയും 

ഭദ്രം ചേന്നര നിത്യം 

വിശുദ്ധവാക്ൃം ചൊല്ലുന്നു 

പന്നെ തളളുമോ %ു 

പോയാലും, 

ത്താല് 
ഭാഗും ലഭ്യമോ ? 

ലേഭയമാംം? 

ഉള്ളത്തില് വസിച്ചിടുന്ന 
ദോഷങ്ങാം അസംഖ്യം അത്രേ 

ലേശവും ഗണം ഇല്ലെന്നില് ; 

ഫീനനാകും നി൯ ദാസന്നു 
പേണെം നിന അനന്തകൂൃപ 

യേശുവി൯ തിരുച്ചോരയില് 

ആശ്രയിച്ചു വന്നിടുന്നേ൯-__- വ 

നി൯ പ്രമാണങ്ങഗ സവ്വം ഞാ൯ 

ലംഫനം ചെയു പോയഫോ 

നീതിയി൯ പിധി തീപ്പിനാ 

യാതൊരാശയും എന്ന്യേ 

ശാപ പാത്രം ആയോരു ഞാ൯ 

പികശക്കു സമ്കേതമാം 

യേശുവിന് തിരുച്ചോരയിര 

ആശ്രയിച്ചു വന്നിട്ടന്നേ൯--- വന 



നോയ്മു് 9) 

നട്ട് 

9) ൯൧ | 93 ൯൩ 

ി “7 മു ൨777 /0 //70 വറ" 

കം തകന് ഫൃദയത്തികകല് 79, 

വസിക്കുന്നവനേ 
. ഞാ൯ വരുന്നു (മൂശിഒകകല് 

ി ൯ വാക്കി കാരം എന്നില് 
റല ടി സാധും ക്ഷീണ൯ം കുരുട൯ 

ടാ സവ്വുവും എനിക്കെചിതം 

൨. എന്നില് സകല ഭദോക്കത്തെ പ്ല രക്ക്ധ കാണും ഞാ൯. 

മരിപ്പിക്കേണമേ ; ശരണം എ൯ കത്താവേ, 

ഉള്ളിലെ എല്ലാ പാപത്തെ വാഴു, പ്പെട്ട കുഞ്ഞാമടേ, 
നീ കെടുഭക്കണമേ. താഴ് മയായ് കുമ്പിട്ടന്നു 

രക്കികു ഏന്നെ ഇപ്പോഴം 
൩൦ പാവത്തില് അകപ്പെട്ടപോയ് സ പ്പ 

ഞാ൯ നഷ്ടമാകുന്നും ൨. വാഞ്ഞിച്ച നിന്നെ എത്ര 
എന്നാല് നിനെറ ആത്മാവിനായ് ദോഷം വാണെന്നിരൽ എത്ര 

ഞാ൯ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഇസ൩മായ് ചൊല്ലന്നേശു 
നി ്ിടിസ്ലെ ഞാ൯ കഴ്ടകീടും നിന്നെ__ശരണം 

നിന്നില് തആനന്ദിക്കും, ൩. മുറഠും ഞാ൯ തരുന്നിതാ 
തന്െറ ക്ലപയാല് മോക്ഷത്തില് ഭൂനിക്ഷേപം ൭ഴ്വ൯ 

ഞാ൯ നിന്നെ സ്ത്ൂതിക്കും. ദേഹം ദേഫി സഥമസ്പം 

എന്നേക ംനിസേറതുഞാസ്-_-ശരണം 

രം യേശു വന്നെന്നാത്മർത്തെ 90 ൯൨ ട് ച 
നിറയ്ക്്തന്നു ഏത്തിയായി 

ം പും ഖമെന്നു മായ് 
62720407, ൧ 70 ൪൦ ൫7൭51 ലം എണ്ണ 

മഹത്വം കുഞ്ഞാടിന്നു. 

279. എന്നാശ്രയം യേശുവില് 
വാഴണം പ്പെട്ട കുഞ്ഞാട്ടില് 

വാഞ്ചര ക്ഷന്നേസ സ്വാതന്ത്യ ംം രക്ഷിക്കു ന്നിം പ്പാടേശു. 

ക്ഷിണ൯ കാംക്ഷ വിശ്രമം 
കത്താ, ചെയ്തു, കരരേണ്ടൃം. 

ചി 

൨. നഗ്മ ലേശം ഇജളെലെന്നില് 94 ൯൪ 
തീഷ്യത്രേ മഴുവനം ം 
ഫുന്നാവശ്യം ചൊല്ലന്നേ൯ ൮൧05 മ ധദ്ഗദ്ലഥാ്് 6/൧ 
കത്താ, ചെയ്യു കാരുണ്വം, ും; ൮ 7), ടട, 1. 

൩.൭ മദ്ധ്യസ്ഥസ എന്നാശ്രയം 

സന്തതം നി൯ അന്തികെ, ്് കാടേറിചാട്ട ഞാ൯ 
വാദിക്കും എ൯ പേക്ായ് താ൯ റിഷി 
കത്മാം ചെയ്ത, കരേണ്ടയം, ഇടയനു ചൊല്ലപ്രിയമായ് 

അടങ്ങാതായയ്യൊ. 
രംഭം ഏന൯ രക്ഷക൯ ത൯ നാമം 

മാത്രം എനിക്കു ബലം 
വ൯ നാമം അതി൯ മൂലം 
കത്താ, ചെയ്തു, കാരുണ്യം. 

മടിയനായി ഞാ൯ 

വിടും വെടുത്തവ൯ 
വെടിഞ്ഞെ൯ താത൯ ചൊല്ലിനെ 

കടന്നു പോയവന്. 
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൨.൦ 

95 

തആഉടിനെ ഇടയ൯ 

മകനെ താതനും 

മലതടം വ൯ കാടതിത 

മടിയാതെ തേടി 

മരണാവസ്ഥയിത 

മാക്കിണനായ് കണ്ടു 
നത ദ്പ്രരപാശം കൊണ്ടവ൪ 

ബന്ധിച്ചു രക്ഷിച്ച. 

എന്നേശു ഇടയ൯ 

എന്നാത്മ സ്സേഫിത൯ 

ത൯ ചോരയാല്, കഴ്ടകീട്ട 
താനേകി മാ സുഖംം 
9ണൊതാടെ തേടി 

കണ്ടേററി തോളില് താസ 

കയററി എന്നെ ക്രടകം 

താ൯ കാത്തീടുന്നിതാ, 

കാടേറിയാഴ$ച ഞാ൯ 
അടത്കാത്തോന്൯ അമയ്യ്യൊ 

ഇട്യ൯ ചൊല് നല് തേനിപ്പോഠം 
എന് ക്രടെനിക്കിമ്പം 

മുടിയ നായ് തീദ്ര 

വീടും വെഠുത്തവ൯ 
ഏഎ൯ താത൯ ചൊൽ നത തേനിപ്പോോഠം 

ഏ൯ വിടെനികിമ്പം. 

൯൫ 

“70൭൦ 20൧257 277" 

8. 8. 8, 0. 

യേശു കത്താ, കരയുന്നേ൯ 

നി൯ ശക്തി ക്രടാതില്ലൊന്നും 

നിന് സൌെജന്യരക്ഷ നല്ല 
എഴുക്ക മാമേവം: 

എടുക്ക മാമേവംം എടുക്ക മാമേവം 

നിന രക്തം മാത്രം ശരണം 

എടുക്ക മാമേവംം 

ഞാന് പാപി നിസ്പഫായനെ 

എ൯ പേക്കു ചിന്തി നി൯ രക്തം 

നി൯ പൊന്നിക്കുംപോലാക്കെന്നെ 

എടുക്ക മാമേവം-- എട്ടുക്ക 

൩.൦ 

രം 

൩൦ 

ഒരുങ്ദവാന൯ കഴിവ്ല്ലാ 
ലംഷിക്കുന്നെ നല് പ്രതിയ്ഞേ 
എന്നാലും രക്ഷികേണ്മേ 

ഫടുക്ക മാമേവം--- എടുക്കു 

തൃപ്പാദത്തികല് കാങ്ങെന്നെ [ന്നില് 
നി൯ പൊ൯ഫിതംപോൽ ചെയ്യേ. 
നി൯ വുണ്യയവേല പ്ൃണ്ണമാ(ക്ക്) 

എടുക്ക മാമേവം__ എട്ടക്ക 

൯൬ 
“൧൧55 770 220 

൫൭: 2: 8. 2. 

എന രക്ഷകാ ; മറക്കലല്ല 

നിലവിളി കേഴ; 
മററൂള്ളോരെ ദശിക്കമ്പോഠം 

ന്നെ തള്ളല്ലേ [കേ 
യേശ്രും യേശ്രും എ൯ ഞരക്കം 
മററുള്ളോരെ ക്ഷണിക്കുമ്പോഠം 

മറന്നിടലലെ. 

കൃപാസനത്തിക.ല് ഞാനും 
കാണട്ടാശ്വാസം 

താപാഠത മുമ്പിത കുമ്പിട്ുമ്പോ 

താ നി൯ വിശ്വാസം--- യേശ്രു 

നി൯ പുണ്യം മാത്രം നമ്പി ഞാ൯ 

നി൯ മുമ്പില് ചേരും 

എ൯ നൂറുങ്ങിയാത്മാവേ, നീ 
സ്നറേഫാല് പാലിക്ക യേശ്രു 

നീയെ൯ സവ്ൃവ സുഖമുൂലം 
ജ്ടീവനെക്കാഠം നി 

നീയല്ലാതാരെനിക്കുള്ളൂ 
ഭൂസ്വശ്ശുങ്ങളില്_-- ധേശ്രു 

൯൭ 

“(ഥെ 07 72൧7 

ഒട്ട. 79, 

ദീനലയാലോ ദൈവമേം 

ദശിഛീടേണം എന്നെ 

അപ്പനേം നി൯ പൈതത ഞാനെ 

തപ്പാടെ വന്നിടുന്നേ൯ 
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കത്താനം കെഞ്ചുന്നേ കൂപ രം; കൈവിടലെം ദൈവാത്മാവേം 

കണ്ണ്നീരാകാ വൃഥാ പൊട്ടക്കണ തുറക്കും നീ 

പാപത്തെ വെഠുക്കുന്നിതാ യേശുവിന്നു സാക്ഷി നീ താ൯ 

പാപം ഇനിമേല് ചെയ്യാം ശക്തിയേറൂഠ വാക്കു ചൊരു 

ഹന്നോട്ടം എന്നോടും 

൨. പാപത്താലെന് ശാപമുതു ശക്തിയേറും പാക്കു ചൊതം 

പാത്രമായി തീന്നെനിക്കു 
നിത്യനരകത്തി൯ ശാപം 

നില്ലച്ന്നയ്യോ എന്െറ മേത--ക 

൫. ദൈവസ്നേഹം ശുദ്ധം നിത്യം 

ക്രിസ്മൂരക്തം ധാരാഭം 

ദൈവകൃപ എത്ര ശക്തി 

൦ മോഷത്താലെ൯ മോക്ഷവാസം വഭ്ധിപ്പിക്കെന്നില് ഇവ 

ആശയറദു പോകുന്നേം എന്നിലും മുന്നിലും 

സ്നേഫസമുദ്രേ വിശുദ്ധ ൪ വഷ്ധിപ്പി ക്കെന്നില് ഇവ. 

സവ്യദാ മോദിക്കുന്നു--- കത്ത സും കൈവിടല്ലെന്നെ തിരിച്ചു 
ചേക്ക്കെ൯ ചിത്തം നിന്നില് 

രം കാരുവറി ക്രൂശിന്മേലേറി ജീവന്നുഗവെഴ്േക്കുമ്പോഠം 
കത്തന്൯ ചിന്തി ത൯ രക്തം 

കക്ടം ഇതെ൯ മുക്ചുതയാര ബു 

ക്ത്തസ വിണ്ടും തുൂങ്ങൂന്നു---കത്ത ു യും എ 

ആശീവ്യദിക്കെന്നെയും. 

൯൯ 

൫ട്ട. 7 ടം 
ി ക 

൧.0൪ 7 /7൦൦ 07 00൭ 07 07066074 
ഹം ലോകരക്ഷാകരനാകും 

93% 1. 89. 7.0. 7. ഏകദൈവസുതനേം 
വേഗഥോടെന൯ു യാചന കേട് 

ഥം ശമിപ്പാ൯ നിലത്തി൯ ഭാഹം ഏകണും നിനു കൃപയെ. 
മാരി ധാരാലം കത്താ, 

നീ വക്ടിപ്പതു കേക്കന്നേ൯ ൨. നീതിമാനാം യേശുവേം നി൯ 

ലെയ്യേട്ടാശിസ്റസ്റെന്മേലും പ്രീതിമാത്രം പോക്കമെ൯ 
എനിക്കും എനിക്കും വേദനകലാസകലം 

ചാററലെടിലും വേണം. മോദമായ് കസപാക്ണുംം 

൨൦ കടന്നു പോകല്ലെ താതാം ൩൦ ഏത്രയോ മാ പാപികമെ 

എന൯ ഫൃത്തൊ പാപംതന്നേ ചിത്രമായി നി രക്ഷിച്ചു 

എന്നെ നീ വെടികില്ലം നി൯ മാത്രകൊണ്ടു കൂപയ്യ്െന്നെ 
കാരുണ്യം വക്കിക്കെദ്മേല് പാത്രനാക്കാസ (്വാപൃസ൯ നീ. 

ഹന്ശേലുംം ഏൃന്മേലും ന ഭൂതം പണ്ട സ്പീയെ 
കാരുണ്യം വക്കിക്കെനേല് . ടം നം നി തോഴി ആക്കിയ ക്ലപ 

പാഴിലാകയില്ല നാഥാ ൦൩ പകൈവിടല്ലെ, നത്രക്ഷകാ, ഏഴയാം ഇം വാപിമേത ൧) ൬ ൽ, നിന്നെ ഞാ൯ സ്നേഹിക്കട്ടെ 
നി൯ കൃവയ്ക്കായ് വാഞ്ചിക്കുന്നേ൯ |൫. നീയെന് കത്ത൯, നീയെ൯ രാജു ൯ 

ക്ഷണിക്കെന്നെയും ക്രടെ നീയെന് ജീപനേശുവേം 
എന്നെയും, എന്നെയും നീയെ൯ സ്വ്വം ഇഹത്തിലും 

ക്ഷണ്ടിക്െന്നെയുംക്രടെ. നീയെന൯ ഭാഗ്യം വാനില്ും, 
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കഷ നുഭവഠ 

പ്പി ധനി 
ഹോശാനാ ഞായറാഴ്ച 

3] 00 ൧ഠ 

“1470 7775 ൦൧/൭൧/70/ 0/0 

7). /. 6. 
ചം സീയോനിലേക്കു യേശു 

രക്മമയുമായ്ക്കന്നു : 
ഫോശാന അപ്പ്പോഗ പാടി 
പൈതങ്ങം ഘോഷക്കിച്ച ; രം 

താ൯ നീരസപ്പെടാതെ റ 

ആ സുൃതി മെകകൊണ്ടു : 
തന്നെ അനുഗമിപ്പാ൯ 

കത്തവു കല്ലിച്ച. 

൨൦ മോക്കഷത്തിജ.ത എന്നേക്കും 

വാഴ്ചന്നു എജിലും 

ഇപ്പോഴ്ചം രക്ഷിതാവു 

നമ്മെയും സ്നേഹിക്കും : 102 

ത൯ കൊടി നാം ഉയത്തി 

തന നാമം കീത്തിക്കുംം 
പഫോശാന ഏന്ന പാട്ട 

നാം എന്നും പാടിട്ടം. 

101 ൧൧ 
& ക 

(070൦ 7൧0൧൧, ൧70൨൮0൧൭ 702776ധ7, 

00026 

09: 

൧. പാപിക്കേകേ ആശയാം ി 

രക്ഷകാ ! നീ എഴ്ന്നരുഗാം ൭. 

വാതില് സവ്ൃം തുറന്നു ം 

രക്ഷകാ! നീ എഴ്ന്നരു൦ം 

പന്നീടേണം മോദമായ് 
പാത്തീടുന്നു വാഞ്ചയായ് . നനന ടിടി 

൨. തേജഡസ്സിസ൯ രാജാവേ! ഞാ൯ 

ആകട്ടെ നി൯ ജീവാലയം 

സാധു ക്ഷീണ എങ്കിലും 
ന്തി 

വാസം ആകീടെന് ഫുദയം 
നീ വാണീടുന്നതെന്നിത 

ആകും സമ്പത്തെന്നുളളിതം 

സ്വികരിക്കെ൯ ഫോശന്നാ 

സ്ലോര്രഗീതം ൫൯ സ്മൃതിയും 

സദാകാലം രക്ഷകാ! 

നിന്നെ ഞാന് വണങ്ങി വാഗ്ശൂഠ് 

നി൯ കൃപ എസ ശരണം 

നി൯ വുണ്ദം എ൯ ആശ്രയം 

വാഴ്ച ! നിനക്കോശന്നാ 

ദാപിദാജ നന്ദനാ ! നീ 

നി൯ രാജ്യത്തില് വരികാ 

കേോടക്കെങ്ങടെ യാചന നീ 

യേ ശുരാജുന്നോശാന്നാ 

ഫഎന്നെങ്ങഥ പാട്ടം സദാം 

൧0൨. 

“477 സ്റ, 70 

73. 6൭. 

മാനംം മഹത്വം. സ്മോത്രം, 
നിനക്കു രക്ഷകാ! 

ശിശുക്കാം നിന്നെ വാട്ടി 

ഫോശാന ആത്തവര്൪ം 

യിസ്രായേല് രാജ൯ നീയെ 

യിഗ്ശായി വംശജ൯ 

കത്താവി൯ ക്രിസ്തം വാഴ്ച! 

പാഴ്ക്ുന്നെങ്ങഠര നിന്നെ--- 20൩ 

മാലാഹാ വൃന്ദം നിന്നെ 

മേതലോകേ വാക്കൂുന്നും 

മതൃരും സൂക്ഷി സവ്യം 

കീത്തിക്കന്നെര്മെ.- മാന 

നിധാറ്റെം അരു ലേ, 

അമ്മിയും ഇട്ടവ൪ 

യാചനം സ്ോത്രം നി൯ മു൯ം 

രം ഒനം അപ്വ്ച്ച.--- മാന 



രപം 

൫, 

103 

കഷ്ടാനു ഭവം 45 

നിന് കമ്യാനാഠം മു൯ യ്ലദ൪ 
പൃകക്ക്രി പാട്ടിനാര 

അതു ന്നതനാം നിന്നെ 

പാഗ്റൂന്നിന്നെങ്ങളു...-- മാനം 

കൈകൊട്ടു നീ ആ സ്തൂതി 
കേശക്കെങ്ങര യാചന, 

സവ നന്മയി൯ നാഥാം 

കൃപാലൊ ! രാജാവേ--- മാനം 

൧൧0൩. 

% ം ട് 

10൦. 4700 077, 70൦ 0727 

1. 1, 

ഓടിക്രടടടി൯ മേശുപോടു 
പാടിചൊട്ലീടി൯ ഹോശാനാ 
നല് ഓല കയ്ക്യില് ഏന്ത്രവി൯ 
സീയോമെറ ബാല൪ ഏവരും 

ഓടിക്രടടടി൯ യേശുവോട്ട 
വാടിച്ചൊല്ലീടി൯ ഹോശാനാ. 

ഓടിഷ്രടടി൯ യേശുലോഴു 
പാടിച്ചൊളീടി൯ ഫോശാനാ 
ഗ൪ദ്ദഭവാഫന൯ പിമ്പില് 
ആര്യ ശബ്ദിപ്പിസ ഫോശാനാഓ 

ഓടിക്രട്ടടില് ധേശുപോട്ടു 

പാടിചൊളീടി൯ ഹോശാന 
രരൂശി ലാമിതി൯ അന്തം 
നാശ ദാഷമാകെ നീകാ൯__ ഓടി 

ഓടിഭ്രംടി൯ യേശുവോടു 
വിഥി മൂടി പത്രങ്ങളഠല് 
ശീല നീളെ. പിരിചീടി൯ 
കോലാഫലമായ് ഘോഷിപ്പി൯__ഓ 

ഓടിദ്രേടി൯ന യേശുലോട്ട 
മോടിയോട്ട വനോ൪ സൈന്യം 
ഖേദമാശ്യ്യമവക്കു 
നാഥനിങ്ങനെ പോകയില്__ ഓടി 

ഓടിക്രടടടിന യേശുപോട്ട 
നാട്ടം വിടും രരം എല്ലാം 
ചേരും വേഗം അന്ത്ൃയുദ്ധം 
തീരും എല്ലാം കുരിശിദല്_ ലാഴി 

൭. ഓടിക്രടി൯ യേശുവോടു 
മുടി ച്ചുടി൯ തന് ശിരസ്സിര 
സീയോനെറ രാജസ വാഷട്ടെ 
ഈ ഉ മേജോരെല്ലാവ൪ മേലു ം-_- ഓടി 

൮. ഓടിക്ര്ടടിന യേശുവോടു 
പാടിചൊല്ലീടി൯ ഹോശാനാ 
വെടിയല്ലേ, കൈവിടൊല്േ 
അടിയാരെ ഒരികലും ഓടി 

ദ്ചാട്ട ധ് 

൭൩0 27൦൭൫൩ 
ക്രിസ്മുവവസെറ കഷ്ടപ്പാടും 

മനണവും 

104 ൧ാര: 
൭. 1. 

ലം ഗത് ശമന ചെന്നു 

ധേ ശുവോടടുത്തു 
നോക്കുക തനെറ പിയപ്പ് 

രക്തമായ് വീഴുന്നു. 

൨.൦ ഈ പാനവപാത്രത്തെ 

ഞാ൯ കുടിക്കണമോ ? 
താതാ, നി൯ ഫ്.തമാകട്ടെ 

എന്നിക്ടാമല്ലൊട്ടും. 

ലു ലൂതശ൯ താനിറങ്ങി 

നാഥെറ വൃഥയാത 

യേശു ഒരുങ്ങി ക്രുശിന്നായ് 

തുനിഞ്ഞു അ൯പിനാതം 

രപം യേശുവി൯ സ്നേഹത്തെ 
പാപ, മറക്കാമോ ? 

യേശുവിന്നായി നിന് ഫുദയം 
നല്ലരാതിരിക്കാമോ റ 

105 ൧0൫. 

"൧2207275 വല്ല, അ 70 77070” 

6 12ടെ. 75. 
കം സിീയോനി൯ കുമാരി, നീ 

കരരയണ്ട മൂഃഖത്താത 

വേദവാകൃത്തി ചൊന്ന 

നാഥനാം മശീഫ താ൯ 
വാട പ്പെട്ട ഗദ്ധൃയസ്ഥ൯ 

നിത്ൃശാന്തി നല്ലുന്നു 



പ്പ് 1131 12458101 

ലം പെ പണ്ടു ൫. വാ, യേശുവി൯ കദ്രൃശി൯കിഴെ 
വിണു പാപത്തില് നര൯ വന്നു ചേനാല് ചൊരിഞ്ഞീടും 

യേശുവും അവ്ൃണ്ണുമായ് തന്റെറ രക്തം ഉഭഭികലായ് 
നേടി പിട്ടെടുപ്പു കേഴം അപ്പ്പോഴേ നി൯ പാപം തിരും. 
ഗേഥശേമെന ഏന്നതാം 
വേറൊരുദ്യാനത്തിലേ. 

107 ൧൧൭ 
൩. പ്്രരാത്ഥിച്ചാ സ്ഥലത്തു താ൯ % 

ദൈവത്തോട് നമുക്കായ് 0 ഷമ 0/0 1107 

ത൯ പിതാവു നല്യിയ 62220127 സ്ഥ 
നപാത്രം കുടി 

നീക്കും അന്ത്യനാളില് നി൯ 1. 24. 
ര് 

കണ്ണുനീര് സക്ലവുംം ൧: കാരല്വറിമേത മരിച്ചേശു 

റി തത്ര രൂശിചെ൯ നാഥനെ 
രംഭ ഭൂമി സ്വശ്ശമാകവേ ക്രൂശില് തൂങ്ങി രദതം ചിന്തിം 

പാട്ട്,ട്ടെ തനു നാമത്തെ സമ്പാദിചാ൯ എ൯ മോചനം 

മുംരസ്സത്ളം കാൽവറി, ദുഃഖക്കാല്വറീ 
ഏകനാം ദൈവത്തിന്നു എ൯പേകേശു രക്തം ചിന്തി 

മാനം, സ്കൂതിം മഫത്വം കാല്വറിം പുണ്ദകാല്വഠി 
ഭവികടിന്നും എന്നും: മരിച്ചെന രക്ഷക൯ നിന്മേല്ം 

ക ൨. പാറപ്പൊട്ടിം ദ്യോവിരുണ്ടും 
നമിച്ചു മരിചെ൯ യേശു 

106 ൧0൬ നിത്യമാം സ്വരമോദങ്ങാര ഓായ് 

“(0/2/ ൧൦ ൧൧൪ 7/201/7102 . മറ കീറി ൨ഴി കാട്ടി കാല്വറീ 

01 720 ൫0൧0 ൩൨ം കാല്വഠിയി൯ ഘോരനാല ത 

1... 14. കൂശി൯ കക്കും ഐച്ലാനാസ്റ്പില് 
ജീവ എനിക്കേശനാഥാ, 

൧. നമ്മുടെ കത്താവാം യേശു നല്ലിയതെന്താശ്ചയമെ-- കാല്വറീ 

ക്രൃശിക്കപ്പെടിരിക്കുന്നു $ 

വരുഃവി൯, നാമെല്ലാവരും ്് 

ഒരുമിച്ചു വിലാപിക്കാം. 108 ൧0൮ 

൨ം രക്ഷകന്നരികെ വന്നു 
മാന് പിടഷ്യയാു. 17; 7 ഥേ 7൦ 2072470205 

പികമേം അവന പേക്കു (70൭5 

ചൊരിവാ൯ കടനനീരില്ലേ ? റ്: 

൩൨൦ യ്മൂദ൪ ഇതാ ന്ന്ദ്ിക്കുന്നു ച. മഹത്വപ്രഭ മരിച 

അന്ൃജ്രാതി ഫസിക്കുന്നു ആശ്ചയ്യൂശില് നോക്കി ഞാ൯ 

അവനൊ ഏത്ര ക്ഷാന്തനായ് ഈലോക ലാഭഡംഭങ്ങാം 

ക്രൂശി൯ഭമല് ഫാ തുങ്ങിട്ട്ന്നും ന്യം, നിന്ദ്യം എന്നെണ്ണടന്ന൯ം 

രം ആനണ്ടികളാല് കൈകാലുകഠം ൨. പ്രശംസ ഒന്നുമാത്രമേ 
കീറി രക്തം പാഞ്ഞീട്ടന്നും ക്രിസ്നേശുവി൯ ൂത്യുതന്നെ 
തൊണ്ടയോ അതി ഭാഫത്താല് ചിററിമ്പകായ്യം സവ്വവും 

മനെങ്ങി വരണ്ടീടുന്നു. ത൯ രക്തത്തിനായ്ക്കിടുന്നേ൯. 



ക്ജാന്ദഭവം 40 
പ നന് 

൩. തൂക്കാല്കരം ശിരസ്സില് നി (ണ്ട? 
ഒഴുകുന്ന സ്നേഡംം ഭൂഃഖം 

ഇവയി൯ ബന്ധം അത്ഭുതം 

മുഗംമുടിയേ അതിശ്രേഷ്ടം. 

പ്രപഞ്ചം ആകെ നേടി ഞാ൯ 
തൃജിക്കിലം മതിയാകാ 
ഈ ദിപ്യസ്സേഫത്തിന്നു ഞാ൯ 

എന്നെ മുറഠും നല്ലിടെണം. 

109 ൧൧൯ 
4 

7൨% 7770 000൧ റ 7020 70 220൧7൨ 

ഒ 7ം്ംം. 7 

൧൦ കാത്വറി മടി മുഴങ്ങും 
കൃവ സ്നേഹ ശബ്ദം കേശ 

പാറ പിട പാര്ലകി 
ക്രരിരുഠം മഭ്ധ്യാഹഫൈൌ കാബ 

നിവൃത്തിയായ്,. 

മുത്യവേട്ടം കുത്ത൯ ചെതം 

ആയ് നിവൃത്തി ഇമ്പമേററം 
എന്നും നല്ലം വാക്കിതു 

ദേവനന ക്രിസ്മ ദൂലം 
പാചിമേല് പ്രവാഹമാം 

നിവ്ൃത്തിയായ്,ം 

ദ് പ്൪ വിണ്ടും ചൊല്ലുന്നു. 

ന്യായ(പ്രമാണത്തി൯ നിഴല് 

തീന്ര കത്തുബലിയാത 
ദേവ വാക്കിനു പൃത്തി കാണ്ടി൯ 
ചാവി൯ം പേയിന൯ം മൂച്ച പോയ് 

നിവൃത്തിയായ്ം 
ആശ കൌ വി൯ ഭക്തരേ. 

൩. 

പീണകമ മുഴക്കി൯ സ്രാഫീം മാനദവേല് ൯ സ്മൃതിയായി വാനഭൂമി പാസീയാകെ മാനജയം ആക്കുവി൯ ഫള്ളെല്ലൂയ്യാ 
സ്യോത്രം ദേവാ കുഞ്ഞാടെ. 

രം 

110 

ഥ് 

൨.൦ 

൧൧൧ 

“7707൪ 7/൦ 7.൫7720 0 ൫0൧ 

൫, 6 6.4.8.3. 4: 

ദൈവകുഞ്ഞാടിതാ ! 
പാപികരക്കായ് മുത൯ 

ആകരുതെ വൃഥാ 

നി൯ മരണം 

നീ താ൯ എനിക്കു രക്ഷക൯ 
മുറിഞ്ഞ നി൯ വിലാവുമെ൯ 

സദേ.തമെ ം 

ദൈവകുഞ്ഞാടിതാ ! 

എറി ഞ്ഞേ൯ എന്നാത്മം 

ശുദ്ധ പ്രവാഫമാം 

രക്തമതില് 

കഴ്യകെന്നുള്ളം പാവനം 

ആജിീപനാന്തം കാക്കെന്നെ. 

പാപമെന്വെ: 

ദൈവ കുങ്മാടിതാ ! 
നിതൃനാം രക്ഷകാ, 
ജുഡാവതാരനേ 

വാട്ട, വാഴ്ച 

വാടാസ്നേഹാര നിറെക്കക. 
ശുദ്ധരോടെത്ങഗക്കും നല്ല, 

നിത്ൃസ്വസ്ഥഠം 

രവ, ദൈവ കുഞ്ഞാടിതാ ! 

താ൯ മാത്രം ഇരിപ്പാ൯ 
യോഗയ൯ സിംഫാസനെ 

അത്യന്നതെ 
പിതാശുദ്ധഠത്ഥാവോടൈക്ൃം 
സ്കറേഡ്പ്രകാശത്തില് നിത്യം 

വാണീടുപാ൯, 

111 ൧൧൧. 

1. റ്. 

എസ൯ പാപഭാരം ചുമന്നു 
ത൯ ജീപ൯ വിട്ട ക്ുഞ്ഞുടേ, 
നി൯ ക്രൃശിങ്കത ഞാ൯ വരുന്നു 
കടാക്ഷിക്കണം അ൯പോടെ.. 
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നിന് തിരു രക്ത സ്വേദവും 
ഫോരമാം മുഠം കിരീടവും 
നീക്കും എ൯ ആത്മ ഖേദവും 

പാപക്കടമാം ഭാരവും. 

നി൯ ശിരം കൈകാല് വിലാവും 
ഏന്നാല് അല്ലൊ മുറിഞ്ഞതു ; 
എ൯ ശാപം മരണും സവ്വം 
നിന്നാല് അല്ലോ ഒഴിഞ്ഞതു. 

ക്രൂശില് എന്നും എന് ശരണം 
ക്രൂശില് ജയം ഉദ്ധാരണം 

ക്രൂശിത പാപനിവാരണംം 

ക്രൂശി൯ കീഴില് എന് ജീപിതംം 

112 ൧൧൨ 

പ. 7ടം 

യേശ്രും യേശ്രും രക്ഷിതാവേ, 

എനെറ മേരു കടാക്ഷ്മിക്ക 

ഏററം പവം ഉദ ഏന്നെ 

ദയയേടെ രക്ഷ്മിക്ക. 

നിന്നുടെ കഷ്ജാനുഭവം 

മാതൃം നെറ ശരണാംം 

നിന്െറ കുരിശിഐെറ കീഴെ 

ഞാ൯ എന്നും ഇരിക്കേണം. 

എെറ പാപം കല യേണം, 

ഹൃന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കു 

നിശെഠറ രക്തത്തികര തന്നേ 

എന് ആത്മം കുളിപ്പിക്ക. 

രം. ജീവനുമ്മ വെള്ളം അതു 

ഉറവ വിശേകഷ്ഷമേ, 
കുടിച്ചാലും കുളിച്ചാലും 

അവക്കെല്ലാം മോക്ഷമേ. 

നനന 

113 കിറു 

[.. 1. 

സ്നേഹമാമേശു (രൂശേറി 
മുച്ചരിച്ച സ്നേഫമൊഴി 

ഏഴ്യിം നര൯ കരുണെമയ്മ്രായ് 

താ൯ ചൊല്ലിം നിവ്ലത്തിയായ്ം 

൨൦ യേശു യാചന ചെയ്യണ്ട :--- 

തങ്ങ ചെയ്യുന്നതെന്തെന്നു 

ഗ്രഫിക്കുന്നില്ല തെല്ലുമേ, 

പിതാവേ, ക്ഷമിക്കണമേ.” 

ഇന്നു നീ എന്നോടൊന്നിച്ച്” 
ഇരിക്കും പറുദീസായില്? 
എന്നു ചൊല്ലി കള്ള നോട്ട 
യേശു താ൯ നത കനി പോട്ട്. 

രവം സ്പ്ര്യേം നിനെറ പൃത്രനിതാ ! 

മകനേ, നിന്നമ്മ ഇതാ !? 
പന്നു ചൊല്ലി ആശ്വാസം താ൯ 
ഏകി ത൯ മാതാവിന്നന്നാഠരം 

ഐ൯ ദൈവമേ! എ൯ ദൈവമേ! 
കൈപവിട്ടതെന്തു നീ എന്നെ ?? 
എന്നേശു മരണുക്ക 
രുചിചനേരം താ൯ ചൊല്ലി. 

ത൯ അതുഗ്വേദനയാത 

നാവുണങ്ങി വരണ്ടതാത 
എനിക്കു ദഹിക്കുന്നു? 

അഞ്ചാമതും ചൊല്ലി യേശു. 

൭൦ നമ്മെ പ്രതി സഹിക്േകണ്ട;തു) 
എല്ലാം ചെയ്യു തീനനേരം 
ം നിവ്ൃത്തിയായ? എന്നേശു താ൯ 

ചൊല്ലി തല ചായ് ച്ചട൯ താ൯ം 

പിതാവേ, ഞാന് എന്നാത്മഥാവേ 

തൃകുയ്യില് ഏല്ലികീടുന്നേ" 
എന്നന്ത്യമായി ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് 

രക്ഷകന൯ പ്രാണനെ വട്ടും 

൯. ശുദ്ധരിശ രാജനേശുവേ, 

ഈ ഞാ൯ നിന് മരന്നെത്താലെ 

ലോകത്തിന്നു മരികുട്ടെ 
നിനക്കായ് ജീപിചീടട്ടെം 

1 13 നി | 

ധ്യാനപ്ചശ് നം 

ഴ്ക, 

തന് അങ്കി ചാത്തിയും 

രക്തം ഡ്രം 

സ്ര്രീജനം കരഞ്ഞു 

തുടന്നു ടേ 
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൨. ത൯ ക്രൂശി൯ ഭാരത്താല് 

തമന്ന താ൯ 
തങ്ങീടവാ൯ ഒരാഠം 

ഉണ്ടെതാ. 

൩. . എല്ലാരും പോക്കുന്നേ 

മുമ്പോട്ടതാ ! 

ശീളമാ൯ ച്ുമക്കുന്നേ 
കൂശ!നേ. 

രവം ക്രുശോടണഞ്ഞവ൪ 

വോവതെങ്ങോ ? 
ആല്യം ച്ചമപ്പതും 

ആരയ്യോ ! 

115 ൧൧൪ 
പ്രതിപചനം 

3റട്ം 

൧ം കാല്വരിയോമവും 

ദേവാത്ഥജസ 

നടന്ന കാത്തതടം 

നോക്ക. വാ. 

൨. തന് മേല് അസ്പൂജ്ളവ൪ 

അല്പം നില്ലി൯ 

കാരുണ്യ തന മുഖം 

നോക്കവിന൯. 

൩൨. ഈ വിശുദ്ധവാരം 
പോയിടും മുന 

ൂശിനെറ സര കഥ 

കേഴ്ടീടി൯. 

രംം കടന്നു പ് ക്കുന്ന 

നിങ്ങാംക്വ൯ 

ഭ'വ്യസെന്ദയ്യവാ൯ 
അല്ലയോ ? 

ക്ൃശി൯ കഥാസാരം 

6, 4.0. 3. 

ലേം ക്ലേശോട്ടേ പോകുന്ന 

മത്ൃസുതാ ! 
രൂശ്ത നിന്െറ മുഖം 

കാണുന്നേ, 

൨.൦ 

വ്വം 

ഠം 

൧൧൦ 

മും നി൯ കിരീടമായ 

കുശാസനം 

൯ വേക്കു ചിന്തി നി൯ 

രക്തം നീ. 

തലയ്ക്ില്ലായിണ 
ക്രശെന്നിയേ 

കിടക്കും മെത്തയും 
(മൂശായേം 

നി൯ കാര കരങ്ങളില് 
ആണിപാഞ്ഞേ ! 

വിലാപില് കുന്തവും 

പാഞ്ഞല്ലൊ. 

മദ്ധ്യാഹ്നം പാതിരാ 

ആയി തിന്നേ 
ബന്ധുക്ശ മിത്രരും 

അക്ന്നേ. 

തആശ്വാസ വാച്ചകം 

കേഷപ്പാനില്ലേ 

സക്കടം നി൯ പിളി 

ഉ ചത്നിതംം 

താങ്ങവറു കുമ്പിട്ടു 

തുങ്ങിടുന്നേ 
രക്തം ചൊരിഞ്ഞതാം 

ശി രസ്സറം [8 

ചാകുന്ന കള്ളനും 

നിന്ദിച്ചല്ലോ 

ഇതെല്ലം എ൯പവേക്കോ 
രക്ഷകാ ! 

നി൯ ഉ റേറാ൪ എന്നു നീ 

വിളിച്ചവ൪ 
കരഞ്ഞു ട്ൂരത്തിരു 

നിരക്കുന്നേ ! 

“നസ്പരായ൯ യേശു? നി 
ര്സ്ത്രഫരാജുസ്പ 

നി൯ സ്ഥ൦നപ്പേരതാ 

കാണുന്നേ൯ം 

എ൯ പേകിക്കക്ടുത 
മരണവും 

സഫീിപ്പാ൯ എന്തിങ്ങു 

കണ്ടു നീ % 

ത്ന 
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117 ൧൧൭ ൨, നിത്യം നിന് ക്രൃശൂ ഞാ൯ 
വഫിക്കട്ടേ 

ക്രശില്നീന്നുമള വിളി നി ക്രടെ ഉണ്ടെങ്കില് 
ം ലഘ്ൃവാം. 

നി പ 
മു ധ് ൩൦൪ ഞങ്ങ നിനെറ സ്വന്തം 

൧ം എ യ: ലം ഞ ആവാന് ഇഷ്ം 
സ്ൂക്ഷ്ധിക്കുന്ന പ തോന്നുകില് നീ മാത്രം 

ഫഎ,൯ ഖേദം നോവസെഠ ക്രടെ വാ! 
പൈതലേ ! 

രം ഇപപ്പ്പോശ സമീപത്തും 

൨. മേല് പ ഭാഗ്യങ്ങഠം പിന്നീടെന്നും 
ലഭിച്ചിടാ൯ ി നിന്നോടും വാഴ്ചവാ൯ 

നിന്നെ വിളിച ടാന് തുണയ്ക്ു. 
വന്നു ഞാ൯ം 

൩.൦ അലഞ്ഞു ദൂരെ നീ 

ഏന് സ്നേഹത്താല് 112 ൧൧൯ 

അന്വേഷിക്കുന്നു ഞാ൯ “൫൧൧ 77702 77775, ൦ 5൧0 27/0൧൧ 
പോകല്ലേ, ം ] 

50071714 

രം നി൯ പേക്കു മാത്രം ൯ 
രക്തം ചിന്തി 

ഉ പി 

എന് സ്വന്തമാക്കവാ൯ ചം മാവ്വിലെങ്ങഗ നാമമേന്തി 
വാങ്ങി ഞാനം മാ റുദരോഹിതാം കപില് 

ഭരേപ്പെട്ട ഞരങ്ങി നീ 
[ 

൫. എസ കി ് കുമ്പിടുത കാണുന്നേ൯ 
മന് സമ്ടം ഈവിധം സ്രക്ഷാവേ കണ്ടു 

നീ ഓത്യു കറ്്റനീര . ി ദൂത ആക്ലംപ്പട്ടാ൪ 
ചന്തേടടെം താ൯ സഫിച്ചതെ൯ പേക്ടല്ലൊ 

ില്ലാത്തോനോ € 

മേല് സ്വഗ്ശു ലോകത്തില് 
ഖേദമില്ലാത്തോനോ ഞാ൯ 

ഹൃന്നോടെന്നുഠ ൨. യേശുപേം നി൯ രഭ്തമെന്ത്പെ 

പാണിടുവാ൯ സദാ ഒന്നും എന്നെ രക്ഷ്മിക്കാ 

ശ്രമിക്കം ഒന്നും പാപകുഠറം തിക്കാ 

ഒന്നും ചിത്തം ഉരുക്കാ 

ധക്മന്യായം മാത്രമായാല് 

കാഠിന്യം താ൯ ഫലമെ 

൧൧൮ രക്താജ്കഷ്തിത ക്ഷമാബോധം 

118 തകുക്കും കര നെഞ്ചിനെ. 

യേശുവോടുട്ട് പ ൩. സവ്യാശ്വാസത്തിന്നുറവ 

അപേക്ഷ നഥാനിധിം യേശ്രു നീ 

സ്നറേഫക്ഷ്ഷമാ പിശ്വാസാദി 

6. 4-6.5: സവ്യം നി൯ രക്താജ്്തിതം 

൯ ആത്മ താരകേ ] സ്വന്തം ഞങ്ങഥക്കൊന്നുമില്ലെ 

കം റ. യ ലഭ്യം നിങ്കല്നിന്നെല്ലാം 

ഒന്നുമില്ലാത്തവക്കു നീ 
ഞാന് ഉട നാളെലഴം 

നോവ്: സമ്മാനിക്കും സവ്ൃവും. 
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പചെസഹായ്ക്കു, തലേനാള് 

120 

ട്ട; 1106. 79. 

കം ക്രിസ്മൂയേശു എവിടെ 4 
ി ദുക് കൈക കൊളണ്ടെല്ലൊ 

എന്നാത്മാവി൯ കാതലേ; 

നിന്നെ അവ& ഹനിചോ ? 

ഇല വിണ്ടും ജ്ടിപിക്കും 
ക്രിസ്തുതന്നെ ജയിക്കുംം 

൧൨ 

പചെസഫ 

൨. നലതാം പാറ തന്നി ര 
വെട്ടീട്ടുളള കല്ലറ 
യേശു തന്നെ താണ്മയില് 
ആക്കി തനൈറ ഭവനം 
അതില് യേശു കിടന്നു 
അതും ശുദ്ധഥ ായിതു [& 

നിന്ദ വേണ്ട ലോകരേ, 

40 

ഭിവ്യസ തമരെറ ദേഹത്തെ 
| തോററതില്ല പ്രഭ താ൯ 

വെടിഞ്ഞു മാ വല്ലഭന് 
ദൈവത്തിനെറ ശക്തിയെ 

ഇനി നിങ്ങ കാണ്ടമേ. 

1൧31 1:16 

വെസഫ 

12.1 

110൩൦: 45 സ7// 0/൪ 

പ്പ; 1106, 7ട. 

ശങ്കയെ നെ രാവിലെ 
കാടി വന്നു മറിയ 
കലറധിന്നരികിരു 

നിന്നുകൊണ്ടു കരഞ്ഞു 

എനെെറ യേശു എവിടെം 
ആരുകൊണ്ടു പോയിതോ ? 

ജീവ വിട്ട രക്ഷകാം 
കാണുന്നിലേ ഞാ൯ നിന്നെ 
തോട്ടുക്കാരാ, നീ ഏനെറ 
യേശുവിനെ എടുത്തോ ? 
നേരു ചൊതക നേരത്തേ 

സഹിക്കുന്നില്ലെനിക്കു. 

എന്നു ചൊല്ലി നില്ലൃയിര 
യേശു “മേറിയേ? എന്നു 
വിളിച്ചപ്പോഠം കരുത്തില് 

യേശു താസ ഫന്നുറ.ു ; 

നാരി മനം കുലിന്നു 

ാബോനി? എന്നുരച്ചാധംം 

ഹല്ലേലുയ്യാ യേശ്രും എ൯ 
അല്ലലെല്ലാം കളലകെം 

വീല്യവാ൯ നീ കേസരി 

൧൨൧ ധിരനായി നീ മരണം 
ജു യിച്ചല്ലൊം എന്നെയും 

ഉയിപ്പികു ജീവനില്. 

ലം 
ക്് ൧൨ ൨ 

വസ് 2/൧ 2.07 75 7 20-27 
്ട. 

ക്രിസൂ പണ്ടും ജിവിച്ചു 
ശത്രുക്രടട്ടം തോററിതു 

മേരലോകങ്ങം പടേട്ടെ 

ഭൂമ സ്കൂതി ചൊല്ലട്ടെ. 

൨ 
മുറിവേററു തിരുകാല് 
മൃതൃവിനെറ കയ്യിനാല് 
ശത്രുവിസെറ തലയെ 
ക്രി സ്കൂ ച മചഛൂടനെം 

൩. 
കഴ് ലോകത്തി൯ വാതിലിസ൯ 
താക്കോല് കിട്ടി പ്രഭു താ൯ 
തന്നിട്ടു വിശുദ്ധ൪ 
എഴ് നേററനേകം പേ. 

ര 2. 

ഫോഷ്കി പ്പിസ ത൯ജനമേം 
വാഗ വി൯ തനു നാമത്തെ 
കരിസ്മ യേശു രക്ഷക൯ 

എന്നുമേ പരാപരസം 

(൧.70 
അരല്ലദുഷ്ണ്യാ 

അല്ലേല്യ്യാ 

അലല്ലലുയഷ്ക്കാ 
അല്ലേലുയ്യാ 

അല്പേലയ്യാ 

അല്ല്ലേലുയ്യാ 

അല്ലേലുയ്യാ 

അടജ്ലേലുയ്യാ 

അല്ലേലുയ്ക്കാ 

അല്ലലേലുഷ്ക്ാ 
അര് ള്ലുയ്യാ 

അല്ല്ലേലുയ്യാ 

അല്ലേലുയ്യാ 
അല്ലേലുഷ്യാ 

അല്ലദുഷ്ക്യാ 

അരല്ലലുയ്യു 



0 114.917101% 

123 ൧൨൩൩. 

7ടം 

൧ം യേശുനാഥന് ഉയിത്തു 

൨.൦ 

124 

തം താ നനുത്ത 
ത്താം പന

ാ 

ഉത്സവം കൊൌണ്ടാട്ടവിന൯ 

പേയി൯തല തകത്ത്തു 

ഗാനങ്ങളെ പാട്ടപിനു. 

പേഭാരം വഫിച്ചു രവം 

പാടുപെട്ടു മരിച്ചു 

മുതൃവിനെ ജയിച്ചു 

പാപിയെ ഉദ്ധരിച്ചം 

കാവതം കല്ലും മുക്രയയംം 

വൃഥാ ശത്രു, സ്ഥാപിച്ചു 

വൈരിഗണെം ഒക്കെയും 

യേശുരാജ൯ ജയിച്ച. ൫, 

ഗോത്ഗാഥാവില് മരിച്ച 

ദൈവപുത്ര കുഞ്ഞാടെ, 

മുതുവിനെ ജയിച്ച 

മന്നനെ നീം വാത്ൂകെം 

൧൨൫ 

൦: 70, 4000 ൧7722647. 

ഥഃ 

1707൪ 

9. 9.4.6.0.:0.3. 

ദൈവത്തി൯ കുഞ്ഞു 

പാപത്തെ ച്ചഠന്നു 

മരത്തിമഥ്മേല് - 

പാപത്തി൯ ശമ്പളം 

കൈപ്പു മരണം 

ഹുല്ലാവരില് ; 

യേശുവേ നിന്നോടു 

കടെ ഞാ൯ മരിച്ചു 

പന്നെ ഞാ൯ തറ 

നിസ കുരിശില്. 

ക്രിസ്തു കത്താപവിനെ 

അടക്കി ഉടനെ 

കളറയില് 
അവനിലേക്കച ഞാ൯ 

അടക്കപ്പെടുവസേ 

ഏന്നെ ഇറക്കിയാ൯ 

നിര കുളിയില്, 

കത്താവു ഉ ഡയിത്ത്തു 

ചാവിനെ ഒയിച്ചു 

മഫത്വത്താത ; 

യേശുവേ, നിന്നോടു 

ക്രടെ ഞാനുയിത്ത്തു 

പൃതുത്യായ് ജനിച്ച 

തത്മാപിനാല്ം 

പയതൊക്കെയും 

കഴിഞ്ഞു സ്വറ്ഗവും 

എ൯ അംശമായി ; 
പിതാവും വൃത്രനും 

പരിശുദ്ധാത്മാവും 

ഫന്നേക്കും ഇരിക്കും 

ഈ എനിക്കായ്, 

പാപിയാ൪ ? ഞാ൯ം ഈ ഞാ൯ ; 102 ൧൨൫ 

ര്ധ൯ യ രക്ഷകന് 1൦: 177 60725 ൨ ൦൮ 
അവ 0 

ഇമ്മാന൯ുവേര: 
2/0 

ട 9. 0. റം ര്, ൫. 

ജുഡത്തിരനിന്നു ഞാസ 0 

ജനിച്ച ; ജഡം താസ ൧൦ പപ്രേതക്ല്ലറയെ 

എസ ജീവനായ് ; 

നമ്മടെ ചിന്തകഠ്റ 

പാക്കുകഠം ഒക്കെയും 

സതക്രിയ തന്നെയും 

മോഷം തന്നേം 

8 മശുക്രിസ്മ വിട്ടു 

അവള് ശത്രൃക്കമളെ 

ജയിചെഴ്ടനീലറും 

ഭയം ഹേതു കാവദഷ്ലാരും 

എല്ലാവരും താഴെ വിണും 



പെസഹ 01 

൨. ദൈവട്ടതന്മാരും ഹല്ലേലൂയ്യാ, ഉയിത്തേശു 
ഇത്ങിറങ്ങിവന്നു ത൯ സഭയ്ക്കു, നാഥനായ് 

അദാസരിപ്പാനും നമ്മുടെ കാഷ്യസ്ഥനേശു 

ഒരുക്കമായി നിന്നു. 

അവര് വന്നു സന്തോഷ്ചവും 
ആനന്ദവും അവക്കുണ്ടു. 

0. വി൯ സ്വഗ്ശത്തിലേക്കു ൩൨൦ 
വേഗത്തില് പറന്നു 
കരേറി ഇരുന്നു 

ഇധ്ൃണ്ണം കിത്തിച്ചം 

യേശുക്രിസൂ സഫിച്ചവന്ണ് 
മരിച്ചവ൯_ എഴ്ഴനിററു. 

നം നാശത്തില് നിന്നു 

രക്ഷ്മിക്കപ്പെടവ൪ 12, 
ക്രിസ്തുവികലേക്കു 
പോയിരിക്കുന്നവ൪ 

പായുന്നു സഹിചവന്൯ 
' മരിച്ചവന് ജീവിക്കുന്നു, 

തു, ജയിച്ച കത്താവു 

ശുഭദ്ധരെ രക്ഷിക്കും പി 
എന്നേം അവന്നു 

അവ൪ സ്തൂതി പാട്ട ംം 

തസ്െറ രാജ്യം ഭൂമിയിലും 
സ്വഗ്ശൂത്തിലൂം വഷ്ധിപ്പിക്കും, 

൨. 

1൧6 ൧൨൬ 

'77വ7ല്ഥിവ, 7൦ 76 ഗലി ൩.൦ 

9, നം ൫. 7. 8. ം രം എഴു ഗ് 

ഭം ഫടല്ലച്ലയ്യാം ഉയിത്തേശു 
മേരതലോകത്തേക്കറിനാ൯ം 

മുത്യ പാശം ഛേദിച്ചേശു രം 
ആത്തു മത്യ൪ ദൂൂതന്മാ൪, 

ഉയിത്തേശു ച്ച 
ജിവിച്െന്നും വാഴ്ചന്നും 

നേടി തആത്മദാനത്തെ ; 
ഉയിത്തേശു 

നീതി താ൯ മതൃക്കുമായ്. | 

ഫടല്ലല്ലയ്യാം ഉയിത്തേശു 
മുഗ ഇല്ലാതായ് മൃത്യുവും 

ജീവനും കൂയില്ലും ധേശു 
ജിവന് നല്ലം ഏവക്കും 

ഉയിത്തേശു 

ജിപകത്ത൯ വരും താ൯ം 

൧൨൭ 

"7/൦ ഗി 75 റില് 

നി് 

അല്ലെഷ്ക്യാ ! അല്ലെല്ലയാ ! അള്ലെല്ലയാ ! 
കലാശിച്ചു കഠാര പോയ 
കത്താവു താ൯ ജയാളിയായ് 
കത്തൃസ്തുതി ഗീതം പാടീ൯ 

അള്ലെല്ലയാ 1 

മരണ സേനകളെല്ലാം 
മന്നനെറ മമ്പിത നിന്നോടി 
മശിഫ ത 9 ഡല സ്കൂ ി പാടീള് 

അള്ളെല്ലയാ ! 

കയിത്തതു താന മൂന്നാം ദിനം 
ഉന്നതനായ് വാണീട്ടന്നു 
ഉണുന്നു പാടി൯ ഭരവന്നു 

അല്ല്ലല്ലയാ 

നീ ഏററതായ് അടികള തേ 
നിന്നടിയാ൪ സ്വതന്ത്രരായ് 
നി൯ മുമ്പിലെന്നും പാടീടും 

അള്ലെല്ലയാ ! 



2 

ട്ര ചന്നമ കടന്ന 
ചെസഹായിക്കു പിമ്പു 

11൦ 1.ഠറിട 1൨ ൩. ഇന്നാളില് യേശു ഉയിരു 
പാതാള ലോകം തകത്തും 

കത്മഭിനം ഇന്നാളില് ആത്മാവിഠങ്ങിം 

128 ൧൨൮ കാഠിന്ൃ ഉള്ളം നുറുങ്ങി. 

1. 1 രാം അബ്ബ ! പിതാ; ഞാ൯ നിന്നോടു 
പിഴച്ചേ൯, അയ്യോ എന്നോടു 
കരുണ ചെയ്തു കനിപായ് 
തള്ള ഭഖ്ലെ അയോഗ്യനായ്ം 

ഥം യഫോവ സ്വസ്ഥനാളിനെ 

ഉണ്ടാക്കി ശുദ്ധീകരിച്ചു ; 
ത൯ സ്മൃൂക്ക്ടി എല്ലാം നോകിട്ടു, 

ഒന്നാകെ അനുഗ്രഹിച്ച്. ൫, തീക ൯ പാപരോഗകത്തെ എ 
തിരുരക്തത്താല് ഉഭ്ളത്തെ 

ശുദ്ധമാക്കി ന്ന്നാത്മാവെ 
നല്ലേ,ണം യേശുകത്താവേം 

൨൦ രം ഭൂമിയും ആകാശവും 
തന് സ്ന്റേഡത്തെ ഫോഷക്കിക്കുന്നും 
തന് അത്ഭുത പ്രവൃത്തി ക്ര 

എന്നേക്കും നിലനില്്ഛന്നും ന ചു 

൩൨൦ സുബുദ്ധി ഉള്ല്ലാരും 130 ൧൩൦ 
കത്താവി൯ ക്രിയയെ ഓക്കുംം 

തന് കൃച ജ്ഞാനം ഹഫേതുവായ് ഉ. 

ഫന്നേമ്ടം തന്നെ സ്കൂതിക്കും. ന്ത 

രം പിശുദ്ധയ നാളില് കത്താവു് ഇമ്പമായുള്ളതാകുന്നു. 
ഉയിത്ത വീണ്ടും ജിവിച്ചു ശുദ്ധമാം ആ നാശ എന്ന ഭാഗ്യ. 
തന് ശത്രുവായ സാത്താനെ സ്വസ്ഥത ത്തകെണെം ശ്ൂ൫ന്നും. 

സ്വശക്തികൊണ്ടു തോല്ലിച്ച ന ത 
ഈ ഠ ര്റ 

തആത്മാവിത ആയെ൯ന് കത്താവിന്. 

സന്നിധിയില് ഇരുന്നു ഞാന് 

ആനന്ദം പ്രാപിചീടട്ടെ. 

൭, യഹോവ ആയ യേശുവേ, 
നിന൯ ൨ വേല ഒക്കെയും 

ഞാന് കണ്ടു നിന്നെ സൂതിച്ചു 
നിന് രക്ഷയില് സന്തോഷിക്കും. 

൩. നിന മന്ദിരത്തില് ഈ ദിനം 

നിന് മക്ളേടൊരുമിച്ചു 
129 ൧൨൯ സാമോദം വന്നു നിന്നെ ഞാ൯ 

യു; ആത്മാവിത വന്മിക്കേണമേ. 

ഛം കത്തുനാലാകും ശാബത രം നി൯ ദാസന്മാരില് നീന്നു ഞാ൯. 
ആശ്വാസം നല്ലം സ്വസ്ഥത ഇദ്ദിനം.കേട്ടിട്ടന്നൊരു 

എന് ആത്ഥാവേ, ഉണരുക നിന്തിരു വാകൃങ്ങളെ ഞാന് 

രക്ഷിതാപോടട ചേരകം ചിന്തി പ്പതിനു തുണെക്ു. 

൨. പ്രപഞ്ച ഭാരം ഇറക്കി ൫, ംരം ആഴ മുഴുവന് താതാ, 

ലെംകികം എല്ലാം അകററി നി എന്നെ അനഗ്രഹികു ; 

യേശു സന്നിധി പ്രാപികു ആല്ൃഫലം നിനക്കു ഞാന്. 

അദറാഗ്രഹങ്ങഠം ലഭിക്ും ശുദ്ധീകരിച്ചിടുന്നിതാ. 



പെസഹായിക്കു പിമ്പ് റ് 

ഇന്നവസരമളഭ്ളതി൯ 

വണ്ണം എന് യേശുരക്ഷക൯ 

തന്നെപ്പോല് നന്മ ചെയ്യീടാന്൯ 
നി൯ അനഗ്രഹം നല്ലകം 

131 ൧൩൧ ൨, 

10൦: 

7525 007026൭൦, 775 0072/02ല് 02ല 
റം 

ഹല്ലെല്ലയ്യ്യാ ! സ്വദ്ലശോഭ 
വന്നുദിച്ച നാഗ ഇതാ 

ദിവ്യ സാമപാകൃം ചൊല്ലി 
പാപം നീക്കും രക്ഷകന് 
ഫാ മഫാ സന്തോഷ നാഗ 

സ്വസ്ഥരാകീന്൯ സവ്ൃരുംം 

ദേഫദേഫിക്കും വിശ്രാമം 
ഏകും ശാബതാം ഇതു 

ഇരു മായ ലോക സ്നേഹം 
നീക്കും ഓക്ഷധമിതു 
ഭാഗ്യം തേടും എല്ലാരും 

ആചരിക്ക! നല്ല നാഠ. 

വച്ചമേചിലില് ഈ എന്നെ 
ആകി തീററും സ്വ൪ പിതാ 

ദാഹത്തിന്നു ജലം പിന്നെ 

കാട്ടും താമസം വിനാ 

സൌജന്യമാം കൃപയാല് 
നറ വലക്കും ബലാര. 

രം വേദവാക്യം ഫലിപ്പികു 

ദാസന്മാക്കു തൂണയ്ക്കു 

നിയമത്തെ ഉല്പിക്ക 

നന്നായനുഗ്രഫിക്ക 
ദിവൃമന്നാ നല്ലക ൭. 
സഭയിന൯ നല് ഭത്താവേ. 

തത്തു 
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1, 7, 65, $, 6, 270 
ഓം മോദമതും വിശ്രാന്തി 

ശോഭ, പ്ണ്്ാനന്ദ ഠം 

ക്ലേശതാപോപശാന്തി 

ഉണ്ടീശവ്പദ്ടിനം 

൧൩൨ 

ഉയനോ൪ താണോരിന്നു 
നിത്യാസനത്തി൯ മു൯ 

ത്രിീയേകനെ വാഴുന്നു 

ശുദ്ധം ശുദ്ധ൯ം ശുദ്ധന്ം 

സ്ൃുക്കിയി൯ നേരം നിന്നില് 

വെളിച്ചം ജാതമായ് 

ഉയന്നു ഭൂഗദത്തിത 

നിന്നേശു ഞങ്ങധക്കായ് 
കത്ത൯ വിജയം നിന്നിരല് 

നേടി ; തആത്മാവേ താ൯ 

പകനിദ്ദിനം തന്നിരു 

മഹൽ പ്രകാശമായ്.. 

ജീവിതോട്ട്കുമാം ദേശേ 

നീ ശീതജലം താ൯ 
കാണ്മാന൯ വാശത്തദേശം 

നീ പിസ്റ്റയെ പേോല് താ൯ 

ആശ്വാസദിനമല്ലൊ 
ശുദ്ധസ്സേഹഭിനം 

ഭൂമിയില് നിന്നുയരാ൯ 

ഉയിപ്പിന ദിവസംം 

ക്ഷിണജാതികഠംക്ിന്നു 
മന്നാ പൊഴിയുന്നു 

ശുഭധസംഘം ക്രട്ടുവാ൯ 

കാഫല.ദൂതുന്നു ; 
സുവാത്താ ശോഭദീപം 

നിമ്മലമായ് പീശും 
ല്ടീവജലപ്രപാഹം 

ആത്മാശ്വാസം നല്ലം. 

വിശ്രമം നച്ലും ദിനം 

പുതുകൂപ നേടും 

ദൈവജനശബ്ത്* 

അവകാശമാക്കും 
സ്ഭ രാന ശബ്ഃത്താലെ 

പാടി സ്മൃതിച്ചീട്ടം 

പിതൃപുത്രാത്മാക്കാക്കു 
സ്നോത്രമതെന്നേക്കും. 



3. 

133 

൨.൦ 

ടന ന്ന ചന്ന 

 എപ്ി;ം ഴ്/ഠാടിവ്വാ 

പരസ്്യാരാധന 

൧൩ ൩ 

14. 1. 
അദ്ര്രോലും യേശുദേവനേം 
വരിക ഇര സഭാമദ്ധേേ 

അടിയാക്കു കൃപ തന്നു 

നി൯ വാക്ടാധുഷ്യം കേഷപ്പീക്ക. 

വിശ്വാസം പ്രത്യാശ സ്നേഹം 

ഇര ജനത്തിന്നരുേണം 

കൃപയാല് ഉള്ളം നിറെക്ക 

സത്ഗുണരാക്കി തീക്കുക. 

വിശുദ്ധനാകും ദൈവമേ 

നി൯ സന്നിധിയില് പന്നോരെ 

ആത്മാവാത നിറചിട്ട്ക 

അടിയാരെ ശുദ്ധിചെയ്ത 

അയോഗ്യരാമ। ഞങ്ങമെ. 

നി൯ തപ്പാദത്തില് സമീപേ 

നി൯ സുതനാദമേശൂഭൂലം 
ചേത്തൃ കൊട്ടക സ്ദയ്ംം 

ഈ സഭഡുത ....൧൮ 

പ്രത്വക്കാനായി നീ൯ മുഖത്തെ 

നി൯ ഭക്തനമാക്കു കാണിച്ചു 
സന്തോക്കം നിറച്യക്കം 

൧൩ ൪ 

[റ .- 
നി൯ കൃപയാലെ ദൈവമേം 

നി൯ ഭൂത്വരായ ഞങ്ങളെ. 

അനുഗ്രഹിച്ചെല്ലാവക്കും 
നിശ ഫിതമെല്ലാം കാട്ടെണം. 

നി൯ വചനത്താല് ഞതങ്ങമെ 

സല് പ്രാപ്യന്മാ൪ ത്തക്കേണമേോ; 

ആത്മാപിലുഭഭ ഭക്തിയും 

നി ഭയയോട്ട തരെണംം 

നി൯ ഇക്യമഒ ലുത്രനെ 
മഫത്വപ്പെടുത്തേണമഥേ ; 
നി൯ പരിശുദ്ധ രാജ്യവും 

നീ ഇന്നു വദ്ധിപ്പിക്കേണം. 

132 ൧൩. ൫ 

€. 1. 

൧. കത്താവേ, നിസെറ തആല്യം 

൨൮, ഠനോഫരം ;, 

കവ കാന്ടിചീടടം സ്ഥലം 
ശൃത്ര മഹാ ശുദ്ധംം 

൨... എല്ലായഷ്ക്യോ്ട'ം ഇങ്ങു പാപ്പാ൯ 

ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഞാ൯ം 

നിന സന്നിധിയില് വന്ദിപ്പാ൯ 
ഞാ൯ വാഞ്ചിചീട്ടന്നു. 

൩൦ നി൯ സ്നേഹം ജ്വലിക്കുന്നവ൪ 

ഭാഗ്യവാന്മാരാകുംം 
നീ ഉപഭദശിക്കുന്നവ൪ 

ഭദ്തി ഉദമേമോാര ആകും. 

രം, നിന ഭവനത്തില് ഒരു നാം 

വസിച്ചീടുന്നതു 
വേറെ ആയിരങ്ങമെക്കാ൦ 

എത്രയും നപ്പത 

൫, നി൯ ആലയത്തി൯ സേവയിരു 

എന്നെ ഓക്കേണമമ ; 

എന്റെറ ദുഃഖഫ്ൃദയത്തില് 

കൃപ നല്ലേണമേ. 

൬. നി൯ ശുദ്ധ വഴിയില് എന്നെ 
നടത്തിക്കേണമേ ; 

ത്ത വഴിയില് സന്തോഷ്ചത്തെ 

പ്രദാനം ചെയ്യകേ. 

136 നി : 
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ഉ) 

ചം കത്താവിന്നാലയം മഫാ 

പരിശുദ്ധമാകുന്നു ത൯ 

മന്ദിരം എന്നുമേ ദിവ്യ 

സെന്യ്യത്തി൯ന നിലലമേ 

പ്രാത്ഥനാ ഭവനം ഇതു 

സ്വഗ്ലത്തി൯ പാതിര, ദൈവത്തിനു] 

സന്നിധാനം ; സന്തോഷത്തി൯ 

സാപ്ലൃണ്ണൂത ഉണ്ടിവിടെ. 



ഷി 

ചെസഹായിക്കു പിമ്പ 50 
വി പി നില 

രം 

നിമന്ദിരേ വന്നീ നേം ൩൦ 
എന് പാടത്തെ സ്മക്ഷിച്ചിട്ടൌ 
സ്രഷ്ജാവിന് തിരുമുമ്പില് ഞാ൯ 
സാഷ്ടാംഗം വീണു സദയംം 
മാ പരിശുദ്ധനാം നിന്നെ 

ആത്മാവിലും സത്ൃത്തിലും 

വന്ദിച്ചു സ്മുതി ചെഡ്യിടാ൯ 
നീന്നാത്ഥാവിനെ നല്ക. 

ആനന്ദസംഗീതത്തോടെ 
ഞാ൯ എന്നും നിന്നെ വാഴ്്ീടുംം 

കേശപ്പാ൯ എററം ഒരുക്കമായ് 
തൃപ്പാദത്തികകല് ഇരുന്നു 
നി൯ വിശുഷ്യാലയത്ത്ലെ 
നന്മ ൭9ല് സംതൃപ്യനായ് ഞാൻ 

ന്൯ കാരുണ്ട ത്തെ ചിന്തിപ്പാ൯ 
നിന് കൂവ ഇപ്പോ നല്ല,ക. 

നി൯ മക്മേ ഠടൈകൃതയില് 

നിന്നോടുഭള സംസഗ്ല്ുത്തില് 

അനുഗ്രഹമക്ങശ എന്െറ മേല് 

സമുദ്ധിയായ് ചൊരിയുക, 
രംവിധം അനുദിനം ഷ൯ 

ജീവിതത്തില് നി൯ കൃപയാല് 
സ്വ൪ഭാഗ്യം ഫൃദയത്തില് ഞാന് 

രേം ഭൂവില് അനുഭവിക്കും. 

നിം 

യഭഫോവെത്തന്നെ വന്മിക്കം രം 
ത൯ കൃവചിര പ്രശംസിക്കം 
താസ എന്നെന്നേക്കും ഗുണപാ൯ം 
താന് ഫീനന്മാരെ രക്ഷിക്കും, 
താന് ദുക്ടശഷാരെ മോചിക്കുംം 
0൯ ധമ്മിഷ്ടനാം ധനവാ൯ം 

ദരിദ്യാകാഹാരവും 
അശക്തന്മാക്കു പ്രാപ്തിയും 
യഫോവ നല്ലി രക്ഷ്മിക്കും, 
മുടന്തന്മാക്കു ബലവും 

കണ്ണി ല്ലാത്തോക്കു കാല്ലുയും 
താ൯ നല്ലി അനുഗ്ഗ ഫിക്കുംം 

1 38 

വിലങ്ങു കൊണ്ടു ക്ഷിണരായ് 
കയ്യ്യേററംകൊളണ്ടു ദിനരായ് 
ത൯ ജനം ഇതിക്കം നാമില് 
താന് (കൃരന്മാരെ അടക്കും 

അന്യായ ക്കാരെ ശിക്ഷ്ധിക്കം 

തന് ഉഗ്രമള്ള കോപരത തം 

തനിക്കിക്യമാം വന്ദന 

താഗ്ലയുള്ോരു പ്രാത്ഥന 
താന എന്നും കേട്ട ഗ്രഹിക്കുംം 
ത൯ പാക്കു സത്യമാകുന്നു 

ത൯ ശക്തി വലുതാ കുന്നു 
താ൯ എന്നെന്നേക്കും ഇരിക്കും. 

നിത 

൧൩൮ 

(.. 17. 

രണ്ടോ മൂന്നോ പേര ഏകമായ് 
എന്നുടെ നാമത്തില് 

ക്രടുന്നതാം ഇടത്തു ഞാന് 

ഉ ണ്ടവ൪ നടുവില്. 

രണ്ടു പേര ഹെകമത്യമായി് 
യാചിക്കുന്ന കാഷ്യയം 

സ്വഗ്ലൂസ്ഥ താതനില്നിന്നു 
അവക്കു ലഭിക്കും. 

നിങ്ങ എന്നില് എന്മൊഴികാം 
നിങ്ങളിലും ഏന്നും 

വസിക്കിത യാചിപ്പതെല്ലാം 
നിങ്ങശക്കുണ്ടായീട്ടും. 

ചോദിച്ചുകൊഠംക നിങ്ങഠക്കു 
ഹുന്തുചെയ്യണം ഞാന്൯ 

യാചിക്കുന്നു ലഭിക്കം 

മോദം പ്ൃണ്ണമാവാ൯. 

എന്നുടെ നാമത്തില് നിങ്ങാം 
എന്തു ചോദിച്ചാലും 

പിതാവി൯ മഹത്വത്തിന്നായ് ) 
ഞാനതു ചെഡ്യിടും. | 

പ്രാത്ഥിക്കുമ്പോഠം യാചിപ്പതു 
ഒക്കെയും ലഭി 

എന്നു വിശ്വസിപ്പി൯ ; എന്നാല് 
നിങ്ങധക്കുണ്ടാം അതും 
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ത്തന്നെ ത്യം ത്തന്നെ പ 

൭. സ്വദ്ലൂസ്ഥ പിതാവിനോട്ട 
യാചിക്കുന്നേവക്കും 

നദ്മകമെ താന് എത്രയും 
അധികമായി നനച്ചും. 

139 ൧൩൯ 

&. 1. 

കം ക്രിസ്തു മൂലം നാം പ്ര്രാത്ഥിച്ചാത 
ദൈവം നമ്മെ കേഷക്കും 

സത്യമായിട്ടന്വേക്കീച്ചാത 

താസ അനുഗ്രഹിക്കു ംം 

എന്നാല് ത൯ തിരുമുമ്പില് നാം ൨.൦ 

ങ്ങിനെ വരണ്ടു ? 
ശിക്ക്മെക്കു പാത്രരായ നാം 

എന്തെല്ലാം ചെയ്യണ്ട ? 

൩. കുരിശിഗ്മേൽ യേശുക്രിസ്തു 
കുററം എല്ലാം തിത്്തും 

അവനാലെ രക്ഷ ഉള്ളു 

എന്നു ദിപൃമെഴി. 

രം ക്രിസ്മുവിരു നാം വിശ്വസിച്ചാരു 

ദൈവം വിമോചിക്കുംം 
തന൯ രക്ക്മയെ ഉപേക്ഷിച്ചാൽ 

നാം ഏന്നും നശിക്കും. 

൫. ജീവനുള്ള വിശ്വാസത്തെ 

കത്താവേ നല്ക, 

നിന് കൃപാസഫായം ക്രടെ 

ഇപ്പോഴ്ചം തരിക. 

140 ൧൭0 

1൧൦ : 7707), 70), 70) 

1 4, 

൧ 

നിത്യനാം പിതാഭവം അല്പകാലം മാത്രം 

പാത്തലേ പാക്കും നിന്മക്കലാം ഞത്ഭമിതാ 

നി൯ സന്നിധൊ വന്നു ഭക്തിയില് 
നിന്നോടു 

സംസഗ്ഗും ചെയ്യാ൯ നീ തുണയ്ുഛകം 

൨ 

സവ്ൃശക്തനേം അസംഖ്യലോകങ്ങഗ നി൯ 
ദിവൃവാകിനാല് സ്തൃഷ്യിച്ച പാലിക്കുന്നു നീ 
മാനുഷപ്പൂഴ്ക്കളം അടിയങ്ടാം നിന് 

സന്നിധിയിത വിറഷ്ക്ുട്ടെ സദാം 

൩. 

സപവ്യജ്ഞാനിയായ നിന്തിരുമുമ്പാകെ 
സവൃഹ്ൃദയങ്ങമു.ം തൂറന്നവയഫൊ 
നിന്നെ പരമാത്ഥത്തോടെ വന്ദിപ്പാനായ് 

നിന് ശുദ്ധാത്മാവാല് ഏകണം കൂപം 

ര 

അത്യന്ത വിശുഭ്ധ൯ ആയ മഫാ ദേവാ, 
നീ ദഹിപ്പ്പിചിടുന്നൊരു അഗ്നിയാകയാല് 
ശുഭ്ധഹൃദയങ്ങുളാട്ടകുടെ ഞത്മശ 

പ്രാത്ഥിചീടാ൯ സഫാധം നല്ലക. 

൫൭ 

അത്യുന്നതനായി ഏററവും മഹാനായി 
എത്രയും ഭയങ്കരനാം നീ മുഴവനും 
അന്തമില്ല സ്പേം എന്നറിഞ്ഞു ഞങ്ങ൦ം 

സന്തോഷി ചീടടന്നു സവ്യാത്ഥനാ. 

141 ൧൪൧ 
“477 7൧0൧7൦ //20/ 072 

൧27//7 ററ ഥ്ധഥ/7” 

[,. 14. പ, 
൧ം (ഭ്ൂവാസികമ സവ്വരുമേ, 

സന്തോഷം ഉള്ള സ്വരത്തെ 
കത്താവിന്നു യത്തിടടവി൯ം 
ആനന്ദത്തോടെ വന്ദിപ്പിന൯. 

൨. യഫോവാ ദൈവം എന്നുമേ 

നാം അല്ല അവന മാത്രമേ 

നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി പാലിച്ചു 

ത൯ ജനമായ് വിഴൈ ത്തും 

ത൯ ആലയേ പ്ര വേശിപ്പിനും 
ആനന്ദത്തോടെ സ്തൂത്പ്പിന്ം 
സദീത്തനങ്ങഠ പാട്ടവിന൯ം 
സന്തോഷത്തോടെ ഇരിപ്പിനു. 

ത൯ സ്സേഫം നിത്യമുള്ളതും 
തന കൂപ സ്ഥിരമുള്ളതും 
ത൯ പാശത്തങ്ങഗ ഒക്കെയും 

ഹപ്പോഴ്ചം താ൯ നിവത്തിക്കും. 
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[,. 14. 

പ്രാത്ഥന കേശക്കുന്നവനേം 

൧൪൨ ഞാന് കാത്തിരിക്കും കത്തന്നായ് 
ഉഗപ്രവേശിച്ച നിന്നില് 
എത്ര വാഴ്ച പ്പെടിടം 
ഗ്യാശ്വാസമാം സ്ഥലം. 

1, 1. 
1൦. കരേറിപ്പോയെ൯ രക്ഷകന് 

അനേകം ദൂതര് ക്രടവെ 
മേതലോകെ സൈന്യം അത്തയും 
സംകിത്തിച്ച ആരോഹണം. 

ഷഥ$ 

അലിവോടെ നോക്കേണമേ ; 

ത പേച്ച്: ൨. ദൈവമേ! നി൯ തിരുമുമ്പില് 

നിന്നത് കാട്ടം പന്നു ഞാ൯ം നീ എട്.ല് വാ 

൨൦ പാപം നിമിത്തം ഞങ്ങമെ കണ്ടു നിന്നെ പാഷ്ക്ുന്നെടില് 

കോപത്തില് ശിക്ഷിക്കരുതേ ; ഉണ്ടിപിടം സ്വഗഡ്ലമാം 

മശിഹാ മുലം ദൈവമേ, എദക്ലേക്കു ചേരണം 

നി൯ മോചനം തരേണമേ. ത്തൃക്കെസ ഉഭ്ഭം ആലയംം 

൩൨ ഞങ്ങള്ക്കുള്ള ദൂഃഖത്തെയും 

ആവശ്യത്തെയും നീ കാണും ൩൨൦ ഘഷോക്കിക്കം സ്തൂതി ഇവിടെ 

വേണ്ടുംഡ്രകാരം ഞങ്ങളെ പിതറീട്ടം വചനം 

താങ്ങി സഫായിക്േണഭമം എ൯ ആത്മാവു കൊടുക്കട്ടെ 

രം ഭയം ക്രടാതെ പാഡ്ഡ്യാനും നു; സത്ഫലം 

നി൯ വഴിയില് നടപ്പാനും പ പപ സി 

ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കേണമേം 

൫, പിതാ പുത്രന് ആത്മാവുമാം രംം എന് വിശ്വാസം ജീപിച്ചീടും 

നിനക്കു വന്ദനം യോഗ്യം എന് ദൂഖത്തി൯ ഭാരം നീക്കം 
നീ മാത്രം സത്യേക ദൈവം. നിനു വചനം ശോഭിപ്പാ൯ 

അതെന്൯ ജീപനായകാ 
ഫ൯ അഭയ നായകാ ! 

143 ൧൪൩ 

€ ം ദൈവമേം പറയേണമേ 

07൦ 0 4/2) മവ 0/ മഥ നീനെറ ദാസ൯ കേഷക്കുന്നു 

0. നി൯ ഹിതം എന്നും ആകട്ടെ 
ന ഞാന് നിന്നോടു ചേരുന്നു 

ലു ന തുറക്കെനിക്കായ് ജിവ ഉരറഠണ്ടിവിടെ 
നി൯ അല വാതില് ആരേ തൃഫ്യി നമ്മേ. 

1111. ൧5(1ട10് 

സ്വൃഗ്ലാരോഫണറ 

1 44 ൧(൦൪: ൨, മേല്ലോക വാതില് തുറന്ന്: 

വിസ്തീണ്ണുമായ് വെച്േക്കയാല് 

തനു രക്തം മൂലം പലരും 

സന്ത്തോക്ഷമായ് (പ്രവേശിക്കും. 



൭8 ൬18 4 90279701 

൩. സിംഫാസനങ്ഞ പ്രാപിച്ചു ൩.൦ 

സവ്യാധികാരി ആയിതു 
വിമോക്ഷം നല്ലം പാപിക്കു 

പിശാചിനെറ കോപര്ത്തെക്കാ൦ര 

നിന്നില് ഏററം ബലം ഉണ്ടു; 
നീ നിന്െറ സവൃശക്തിയാല് 

ത൯ നീതിയും വിശ്വസവും. അവനെ നശിപ്പിക്കുന്നു. 

രംം മേല്ലോകത്തിലെ സൈന്യവും രം നിന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നവ൪ 

ഭൂലോകത്തുമ്ള സഭയും നിന്നെക്കൊണ്ടു ജ്മിപിക്കുന്നും 

മഫത്പപ്പെടുട കത്മതനെ നിന്ന് ത വിശ്വാസത്താത അവ൪ 

കൊണ്ടാടി സ്മൃതി പാടട്ടെ പിശാചിനെ ജയിക്കുന്നു. 

൫, കത്താവാകുന്ന യേശുവേ 

145 ൧൫൪൭൫ പ്രാപ്തി എല്ലാം നിന്നില് ഉണ്ടു 

വിശ്വസിച്ച ഞങ്ങ നീന്നെ 

(10%. നന്ദിയോട്ട് സൂതിക്കുന്നു . 

൧. മഹത്വ ദൈവദൂതരേ, 0. പനമ്ത 

ഘോഷ്കിച്ചു സ്മൂതിപ്പി൯ ് 14.7 ൧൪൭ 

എന്നേക്കുറുള്ള രാജനെ കൂട. ക്ട, 

കൈക്കൊണ്ടു വന്ദിപ്പി൯ം 
ചം താഴെസഭ മേലില് സൈന്ൃം 

ഒരുമിച്ച പാടട്ടെ 

യേശുവിമെറ നിീത്വജയം 

ഇന്നു പാട്ട പ്പെടട്ടെ 

൨. ആര് ഇം മഫത്വത്തി൯ രാജന് ? 

യഹോവാ താസതന്നെ ; 

താ൯ യുദ്ധത്തി ,ഛ ബലവാ൯ 

വാഴ്യന്നു എന്നുമമം ൨. സ്വശൂത്തിക്ലേക്കവന് താണ് 

നമക്കായ് പ്രപേശ ക്കം 

൩൭ നാം സ്വ സ്തുതി മഹത്വം പരിശുദ്ധാത്മാവി൯ു ദാനം 

ഹൃപ്പോക്ഠം കൊടുക്ക , അതിനാലെ ലഭിച്ചും 

നാം അവനില് ആശ്രയിച്ച 
മേലോട്ടു നോക്കുക. ൩. താ൯ മത്സരക്കാക്കു വേണ്ടി 

മഭധ്യസ്ഥത ചെയ്യുന്നു. 

രം എന്നാല് താ൯ ഇനി വരു സ്വാം തന്നില് ദൈവം എല്ലാരെയും 

മഫത്വത്തില് കാണും; ക്ഷ്ധമിച്ചു കൈക്കൊള്ളുന്നു. 

തന്നോടട്ക്രടെ ജയിച്ചു രംം ഇനി നാം സന്തോഷപ്പെട്ട 
നാം എന്നും ഭരിക്കും. ഭയം എല്ലാം മാറഠൂുകൃ 

പാ യേശുക്രിസ്മൂ ഭലം മാത്രം 

നിത്യ മോക്ഷം ലഭിക്ക. 
146 ൧൪൬ 

1,. 14. 148 ൧/൦ 

൧ം സ്വസ്േ പ്രവേശിച കത്താം റ്ഥ൦: ൧/൮ 7ലേം റ അ 

ഞങ്ങ നിന്നെ സ്മൂതിക്കുന്നും ം പ നി. 

അവിടെ ഒരു സ്ഥലം നി 

ഞങ്ങധക്കായി ഒരുക്കുന്നു ചം ബഫ്രമാനം മഹത്വാ 

ക്രിസ്മവിന്നു കൊട്ടപ്പി൯ 

൨. പിതാവി൯ വലഭാഗത്തു നമ്മുടെ രാജാവിന്നു 

നീ ഫഎപ്പപോഴം ജീവിക്കുന്നും ഫോഷത്തേോടെ പാട്ട്വി൯ 

ഞങ്ങടക്കായിട്ടു സ്വശ്ലൂത്തില് എഴ്ടിനേററു മശിഹാ 

അവ നോട്ട് യാചിക്കുന്നു. നമ്മുടെ രക്ഷ്മിതാവു. 



സ്വഗ്ലാരോഫണം മി 

൨. കരിസ്മ കരേറി സ്വഗ്ശും ൩൦ 

ഭൂത൪ അപ്പോ കൈക്കൊഴു 

അട്ടഹാസിച്ചു ഇവ൪ 

ഏററവും പ്രസാദിച്ചം 
സ്വദ്ഗങ്ങാം രാജാവിനെ 

എന്നേക്കും കൈക്കൊള്ളുന്നു 

൩. സിംഹാസനത്തി ന്മേലും 
രാജാപായിരിക്കു ന്ന 
ഈ വിശുദ്ധ ദൈവത്തെ ര.ം 

ടൂത൪ വന്ദിചിടുന്നു. 
അവരരാട്ടക്രടെ നം 

രാജനെ സ്തൃതിക്കേണംം 

രം കൃപയുള്ള ദൈവമേ 
ഞങ്ങ മേല് പ്രകാശിച്ചു 

യോഗ്യമായി സ്മൂത്ചിടാ൯ 
ബലത്തെ നി നല്ലുക 
ബഹുമാനം മഹത്വം ൫, 

രാജാവിന്നു നഃല്ല,ണം. 

14൦൧ സ്വം 
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ഥം സ്വഗ്ഗ യെറുശലേം 

ഇമ്പസ്ഥലംം 

പാവന നഗരം, 

ദൈവ വുരംം 

മിന്നുന്ന രത്നങ്ങഠം 
അതിന്നടി സ്ഥാനങ്ങഠ, 

ഛരംശന൯ ത൯ പ്രകാശം 
ഭാഗ്ൃയതലം. 

[ കുഞ്ഞാട്ടി൯ രദതത്തില് 

കുളിക്കുകിത 
സ്വഗ്ലത്തില് എന്നേക്കും 

വാസം ചെയ്യാം ; 

ഭൂതരിയ സംഘത്തില് ഥം 
ശുഭ്ധഡ്ാ൯ സംസഗ്ശുത്തില് 

സ്നേഹത്തില് സാനന്ദം 

൮൮൭ ാമെന്നും. 

നാം സ്ററേഹിച്ചവരാം 
നല്ലോ൪ എല്ലാം 

ഉണ്ടാം മേതഭലാകത്തില് 
കത്തുമുമ്പില് : 

ആ നല്ല ദേശത്തില് 
നിത്യമാം പ്രകാശത്തില് 

ത൯ ഭാസദ്മാ൪ കാണും 

ദൈവമഖംം 

ഭൂതരി൯ സംഗീതം 

ഇമ്പസ്വരം 
നല്ലയമെല്ലാവക്കും 

നിത്യാനന്ദം ; 

സ്വറ്ഗതത്തിത കുത്തനെ 
തന്മക്ക സ്മൃതിക്കുമേ. 

സേവിക്കും അവനെ 

ഏന്നേക്കമെ. 

ലോക ഭൂ” ഖങ്ങമ്ം 

കക്ടങ്ങമു.ം 

രോഗപീിഡകളു.ം 

മറന്നുപോം; 

ചാവില്ലാ ലോകത്തില് 
അന്തമില്ലാ ഭാഗ്യത്തില് 

ദൈവമക്ക ഫന്നും 

ജ്ടീപിച്ചിട്ടം. 

എന്നെ .സ്റ്റഫിചചവന്൯ 

൯ പേക്കു ത൯ 

ജീവനെ വെചവന്൯ 

എസ രക്ഷകന് ; 
എന്നും സ്വന്തമവ൯ 

എന്നാത്മ പ്രിയതമ൯ 
യേശുവിനു മാവ്വിലെ൯ 

സ്വഗ്ഗം ത്തമെസം 
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രാത്രിയില്ലാ സ്വേ ; 
തത്രു വസിപ്പോക്കു 

നിത്യ പ്രകാശം ജൈവം താ൯ 

ഇരുല്ലം ഇല്പാതാംം 
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൨ം പാപമില്ലാ സ്വദേ ; 
ദൈവത്തി൯ സംസറ്റേ 

വള ന്നിടടം ത൯ പൈതങ്ങഠം 
വരിശുദ്ധതയി ല്. 

൩.൦ കണ്ണീരി ല്ലാ സ്വദ്റ്റേ; 

വിശുഭ്ധ൪ ആ ലോകേ 

നിത്യാനന്ദത്തെ പ്രാപിക്കും 
ദുഃഖം ഓടിപ്പോകും. 

രം വേരപാടില്ലാ സ്വദ്റേ ; 
യേശുവിന്നരികെ 

വിശ്വാസി കഠം വസിച്ചിടും 

പിരിയാതെന്നേക്കംം 

൭. രോഗമില്ലാ സ്വദ്റേ ; 

നിത്യഠരോഗ്യത്തോടെ 
കത്താവി൯ മക്കാ പാത്തിടും 

ഉണ്ടാകാ ക്ഷിണവും. 

ധി ശത്രുപില്ലാ സ്വഗ്റേ ; 

ആ ലോഭകേ പാക്കുമെ 

ദൈവ സുൃതര എല്ലാവരും 

സ്നേഹത്തില് എർപ്പാഴ്ചം. 

൭. മുതുപില്ലാ സ്വശ്ശേ ; 
അനന്ത ഭാഗ്യഥെ 

ഉയിഫ്റ്റി൯ മകെ ജീവിക്കും 

മോക്ഷത്തില് എന്നേക്കും 

1251 ൧൭൧ 

“ലില൦ഥവ/ല2, 2/2) 7020) /201720 

റ് രംഗ്. 

ഛം യെറുശമലം എ൯ ഭവനം 

എപ്പോഠം കണ്ടീട്ട്വേന് ; 
ഫാ നിന നാമം മനോഫരം 

എന്നങ്ങു ചേത വേ൯. 

൨. വൈഡൂഷ്യാഭിയാം രത്നഞ്ങയ 

ആക്ുന്നടിസ്ഥാനം 

സ്പൂഷ്യകാന്തി ഗോപുരങ്ങാ 

പാരം 2നോഹരംം 

൪൩൨. വ൯ മതില്ല,ഗ പൊ൯ പീഥികഠം 

സ്വച്ഛസ്തറടികം പോര 

പ്രസന്നമാം വാതിലുകഥം 

രംരാറൂ മത്തു താന്ം 

രം മോദമേറും ജീവ നദി 
നീളെ തിള ്ങൂന്നു 

തീരെ നില്ല,ം വൃക്ഷം അതി 

ആരോഗ്യം നല്ലന്നു. 

൫. കുളിരും കഷ്ണവും ഇലം 
ദാഹം ക്ഷുത്തും ജലം 

ശോകം രോഗം മൂതിയില്ല 
രാവ്ിരുഗം ഇല്ലലോ. 

൬൦ വ്പ്യവാചക൪ അപ്പെൌസ്പല൪ 
വിശുഭ്ധ സാക്ഷി കഠം 

ശ്വേതവസ്റ്രും അണിഞ്ഞവ൪ 
എന്നുമെ ധനൃഗാ൪ം 

൭. മധയെറുശലേം എ൯ ഭവനം 

ഫഎപ്പോഠം കണ്ടിടടുവേ൯ ; 

ഫാ നിന്ന!ല് ഹ൯ സമാധാനം 
എന്നങ്ങു ചേരുവേ൯ം 

12൧2 ൧൫൪൫൪൨ 
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ഛം ഇവിടെ നാം ദുഃഖിച്ചം 

ക്രടെ ക്രടെ പിരിയും 

മേല് വിയോഗം ജല. 
അതു ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അതു ഭാഗയം ഭാഗ്യം 

സ്വദ്ലൂത്തില് നാം കടുമ്പോഗം 

൨. യേശുവേ സ്നേഹിചോരും 

മരിച്ചിട്ടെന്നെന്നേഴ്ഒം 

മോക്ഷത്തികകത വാഴ്ട്ം. 
അതു ഭാഗ്യഠ 

൩൨.൦ മക്കാ അമ്മയപ്പന്മാ൪ 

സ്സ്റേഫിത൪ ബന്ധുകുമു.ം 

മേല് ചേരും കൃപയാല്. 

അതു ഭാഗ്യം-- 

രം ഏത്തരഭാഗ്യം ലഭിക്കും 

നാം എല്ലാരും എന്നക്കും 

കത്താവിനെ കാണും: 
അതു ഭാഗ) 



സ്വഗ്ലാരോഹണം 01 
നിക... 

1]ട മു൯ സ്ക്റേഹിച്ചഭ്ളേോരെ മോക്ഷെ കാണാം 
സന്തോഷം ആറഠുപോത ഒഴ്ഴകുമേ 

൧ 

സന്തോഷ കിരീടം ഹുനിക്കായുട്ടട് ; 

സന്താവ നാശവും ഭവിച്ചിടുമെ 

സധ്വേശ്വര൯ അഭപ്പാഗ ൨റയും ഇ ദ൦--- 

ചിശ്വാസി ആയോനേ, നിന ഭാഗ്യം ഇതാ. 

൨ 

ഹാ ഹസ ഗീതം ആ മഹത്വത്തില് പാടാം, 

ആ യ്േശുരാജനു വീണ്ടെട്ടപ്പതാലം 
_സ്വഗ്രീയ ദ്ൂത൪ കേഠക്ുവെ ചൊല്ലിടും 
വിശ്വാസി ആയോധന, നിന൯ ഭാഗ്യം ഇതാ. 

൩ 

സ്വ൪ല്ലോകം നേടിയാല് ഉഭ്കോരാഹ്ലാദം 

ആരാലും വണ്ണിച്ചത്രടായേ ന്തനംം 
ആക്കുമേ നാസ്തി വിശപ്പു ദാഹങ്ങഠ ; 
വിശ്വാസി ആയോനേം നിന് ഭാഗ്യം ഇതാ. 

ര 

ഇരു മായ താപം കണ്ണ്ൂനീ൪ ഫല്ലാം 
ഇവിടെ മാത്രം ; തത്ര കാണുന്നില്ലെ 
്േനിക്കൊ നവ നാമം നല്ലയമല്ലൊ 
വിശ്വസി ആയോനേം നിന് ഭാഗ്യം ഇതാ. 
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എ൯ ഭാര താപങ്ങാ നിങ്ങീടുമ്പോഠം 
നത ദേശെ സല് സുഖം ചേനീിടുമെ 
വന്ദ്ൃനാം കത്തസഥീപനാകു ബ്പോഠം 
സന്തതം മാ ഹത്വം തആതക്കുമേ 

ഫാ തആര്യ൭തെന൯ൂ മാ മഹത്വം 
മാ മഹത്വം, മാ മഹത്വം 

കാരുണ്ൃത്താര ത൯ മുഖം 

കാണുമ്പോ 
ആയതെനൂ മാ മശത്വം 

മഫത്വം, 
൨ 

കത്താവിന൯ു ദിവ്യ നൽ കരുണ്ൃത്താല് 
പിറ്്റില് ഒരാസനം കിട്ടിയെന്നാല് 
അഞ്ങെന്നും ത൯ മുഖം കാങ്കയെന്നാല് 
സപന്തതം ഥാ മഫത്വം ത്തക്കു൭മ.__. ഫാ 

യേശുവി൯ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം 
സന്തതം മാ മഹത്വം തകുമേ_ ഹാ 

തി 

152 ൧൫൫ 
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2, ഗ്, 

മുതയപില്ലഫൊ സ്വ൪പുരെ 
നിത്യജിപന് ലഭിക്കന്ന൨൪ 
സവ്ൃവകാലം പിരിച്ചില് എന്നെ 
ദൈവമമ്പിത വസിക്കമെ 

മറെറല്ലാ പ്രമോദക്ങളില് 
ഏററവും ..-...ഇമ്പമെ ഹാ! ഇതു 

നിത്യാനന്മമേ കുമഫഹൊ. 

൨. പാപം ഉ൦(്വവേശിച്ചിടാ 
തവം അശേഷം പറന്നുപോം 
ഉ ണ്യില് ഉള്ള ഭാഗ്യം അവ്ര[ക്ട) 

എ മൃന്നക്കും ഉള്ളൊരോഫരി_യോ 

കാല് വിയില് മരിച്ചോരു 
ദൈവപൃര്രന്െറ സ്നേഹം അതിന് 
പീതിയും നീളം ആഴത്തെയും 

ചിന്തചെയ്യും അനന്തമായ്_ യേ 

രം ദൈവദ്ദതരി൯ ക്രട്ടവും 
സവ്വവിശ്വാസികഠം സംഫ്വും 
ക്രടി എന്നേക്കും പാടീടടമെ 

കുഞ്ഞാട്ട'ന്നുടെ സന്നിധെര_യേശു 

2 ൭6 ൧൫൬ 

&. 14. 

കത്താവേ എ൯ അന്ത്യനാളില് 
നീ എന്നെ കാക്ുണം 

നത ശാന്തം നല്ലി ആ നേരം 

ആശ്വസിപ്പികെന്നെം 

ഥം 
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൨. നിന രാജ്ൃത്തില് പ്രവേശിച്ചു 128 ൧൫൮ 
അമത്ങെന്നും വാഴ്ചം ഞാ൯ & 

ആ ഭാഗ്യം ഉട ദേശത്തില് 0 / 72൧4 0 76 0/0 02ല൦ 7/0 
നി൯ സേവ ചെയ്യും ഞാനും 2 പ് കള് 

[) ക ടഃ പ 

൩. അമഞ്ങെന്നും നി൯ മുഖത്തെ ഞാ൯ ഹം ഓ! ചിന്തിക്ക മേല് മന്ദ'രം 
ക സ്സുക്ടുമായി ശോഭിത നദിതീരത്തുമ്മോ൪ 

നി൯ മൂതരോടുക്രടി ഞാ൯ അമര്ത്ൃരാം വിശുദ്ധ സംഘം 
നല് ഗിതം പാടുമെ. വെണ്ടവസ്രും ധരിചചവ൪ ; 

ന നിനി ലും മേലുഭഭ, മേലു 
മന്ദിരം ചിന്തിചിടുക 
മേലുഭ്ഭം മേലുമ്ഭ, മേലുദ്ള 

മന്മ്രം ചിന്തിചിടുക. 

അശേഷം നീം നീ :; 

എനൌ കണ്ണൂനി൪ സവ്വവും 

തുവത്തും താതന് നി. 

ം അപ്പ്പോശ നിശെറ കാരുഞ്ചൃത്താര ൨. ഓ! ചിന്തിക്ക് മേതതോഴരെ (൫ 

മഫാ സന്തോഷ്ഷമേ യാത്ര തീന്നപർ പോയി മമ്പേ 

നി൯ ഭക്തന്മാക്കെന്നേക്കുമേ ആനന്ദഗീിതം പാടി അവ൪ 

ഉണ്ടാകും സ്വസ്ഥത. ആത്തീടുന്നു സ്വഗ്ലമാകവേ : 

മലൃഭ 
ണം നിന മാനങ്ങാര നിമിത്തമായ് തര മിക 

നിന കിത്തി ചൊല്ലമേ മലി 

പിശേഷ ദാനംകൊണ്ടു മേല് 
നിന൯ നാമം വാക്ണുമേ. ൩൨. എന രക്ഷകനുണ്ടവിടെ 

പിശ്രമിക്കുന്നെന് പ്രിയ കൂട്ടം 
ഞാനും പോയൊരുമിച്ചവിടെ 

127 ൧൫൭ വസിചെ൯ ഖേദം തിരും ശീഘ്രം 
മേല, മേ 

2/2 ജേ 27)7-20- 07 ക മം ചിത്തിര 

ടട, എം 0 മേലുഭ്ള 

ഛം ശോഭയേറും നാടടൊന്നുണ്ടതു ര ഞാന് പോയ് ചേരും വിട്ടില് വേഗം 

കാണാമെ ദൂരെ വിശ്വാസത്താല് ഓട്ടുത്തിന്നുന്തം കാണുന്നിതാ 

താത൯ വാസം നമക്കൊരുക്കി എന്റെറ പ്രേമസഖികശ നൂനം 

നില്ലയന്നു പ്രുതീക്ഷിചക്കരെ നോക്കി താ൯ കാത്തിരിക്കുന്നിതാം , 

വേഗം നാംചേന്നിടം-- മേലുഭ്ഭം മേലുമ്ള 

ഭംഗിയേഠിയ ആ തീരത്തു. പീടതില് ഞാന് പോയ് ചേനിടും । 

മേലുള്ള. മേലുദ്മം മേലു 

കം ഗാം ആ ശോഭന നാട്ടില് പാട്ടം പീടതില് ഞാ൯ പോയ് ചേന്നിടുംം , 

വാഴ്ച പ്പെട്ടോരുടെ സംഗിതം 
ഖദാ രോദനം അങ്ങില്ലല്ലൊ 

നിത്യം സൌഭാഗ്യം ആത്മാക്കുഠടക്കു 159 ൫ര്ര 

പ്വേഗം നാം 

1.. 1. 
൩൨.൦ സ്നേഹമാം സ്വഗ്ശ താതന്ൂ൯ഭടെ 

സ്നേഫദാനത്തിന്നും നാശക്കുനാ ചം രം ലോകത്തില് നാം പാ ക്കമ്പോഗം 

വിയെന്മ്യേ തരും 'നന്മയ്മുചം നാം ക്രടെക്ടെ പിരിയും 

കാഴ്ചയായി നാം സ്ലോത്രം പീടും മേരു ഭാഗ്യലോകം എത്തിയാല് 
റി 

വേഗം നാം--- നാം പിരിയാതെ വസ്ക്കും. 
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൨. ആ ഭാഗ) ലോകത്തുഭളവ൪ ൬. സ്വഗ്ലത്തില് യു് 
മുന ദുഃഖം രോഗം ഒക്വെ ് കൃത്തെ 
[തന്നും സൃതിച്ചു വണ്ണിച ടാ നാവില്ല 
സന്തോഷപ്പെടും മന്നുമെ. മണ്ണില് വസിക്കുമന്നോക്കു 

൫൭2.ം അവരരോടടക്രടെ ദൈവം 9൦ ഇമ്മാനുവേരു തന്നുടെ 
എന്നും എന്നേക്കും വസിക്കും വദ്മഫത്വ നാളിന്നായ് 
കുഞ്ഞാട് എന്നും മേയിച്ചു കാത്തിരുന്നതിനെ നീ 
ആശ്വാസത്തോടെ നടത്തും. ബഡ്ധപ്പെടുത്തീടടക. 

രാം യഹോവാ കത്ണ്ൂനീ൪ ല്ലാം 
തൃവത്തി തരെ കലയും” 
ത൯ സ്നേഹം കൊണ്ടു അവരെ 161 ൧ന്ന൧ 
മഹത്വത്തില് താ൯ നിറെക്കും. ₹ 

& ൪ 1 രം കൂപ നാം വിചാരിച്ച 2 2070 75 ൨ /7200)/ 77൧ 
ഹപ്പോച്ട്ം ധൈയ്യപ്പടുക ടം (, 27. 640 വിശ്വാസ പോരു പൊരുതു 
അനന്ത ഭാഗ്യം ലഭിക്ക. ൧ നല് 80൧) രാജ്യം കാണ് 

) വിദ്ലൂരമേ 
തേജോ വിശുദധഡാ൪ 

160 ൧൬൧ ഫാ ! മിന്നുന്നു 

ഇമ്പമായി പാട്ടന്നു 
ട്, ധേശു യോഗ്യ൯ എ ന്നവഠയ 

എ൯ ആത്മാവേ കേക നീ നില സ്തൂതി എല്ലാരും ഘോക്കിക്കട്ടെം 
നിവ രക്കു കത്തനാകും 
യേശുരാജ൯ വേഗം താ൯ ൨. ഭരം നല്ല ദേശത്ത് 
തേജസ്സോടെ വന്നിട്ടം. വന്നിട്ടക 

്] 

അപ്പോ രം മസ്ത്ാം ദേഥം നു നം പരൂ 
(പ്രാപിക്കും രൂപാന്തരധ ച 1 ലു 
സ്വഃ ലാകാനു രഅപമാം ത റം 
ശോഭ നിനക്കന്ടാകും, ന രാമു 

കത്ത൯ ക്രൂടെ വാഴാം 
അന്നു നി ആകാശത്തില് നമുക്കെന്നും. 
മിന്നുന്നതാം നക്ഷത്രം 
എന്നപോല് പ്രകാശിക്കും ൩.൦ 
എന്നും ഹന്നേക്കും അഹോ. 

ക്ഞ്ഞാട്ട'ന്െറ സ്വറ്റ്റീയ 
കല്ല്യാണ മഹോത്സവം 
അത്ചാനന്ദം ഏകുന്ന 
നിത്യമാം വിരുന്നല്ലോ. 

[രി നിന് കറ്്റിരെല്ലാം അവന് 

ത൯ കയ്യാല് തുടെക്കമെ 

ത ന്നാടൊന്നിച്ചാ ലോകെ 
വാണീടും നീ എന്നേക്കും. 

ത്ത ഭാഗൃദേശത്തു 

കണ ശോഭിക്കും 
കാവൽ പിതൃകയ്യാല് 

്സ്ന്റേഥം നില്ലം 
മഫത്വം (പ്രാപിക്ക 
പൊ൯ കിരീടം ധരിക്കു 
സ്യ പോത ശോഭിക്ക 

വാദ്യ ഫന്നുംം 



ആ യോ. 

ഏം ലാ 

04 1751147൬ 

102 ൧൬൨. | 163 ൧൬ 

'70ല0 75 ൭ 0/൧ ല്ലി" 
77/0ല൦൦ 75 2 0070, ൪ 62212727 7൨൧00 2. 6 24 

(.. 1. കും ൭. 0647 ൧ം നിതൃപിടൊന്നുണ്ടെതും 
ശോഭ സുന്ദരം 

ഹം ഭാഗ്ൃരാജ്യമൊന്നുണ്ടതി൯ തത്ര സ്വഗ്ലൂഭാഗ്യം 
റ വാനശോഭ നിത്യം മൂടപ്പെടാ രാവാരു 
സായാഹ്നം അങ്ങുണ്ടാകില്ല വ്ര്രുശുദ്ധരാം ദൂത, 
അത൯ സ്മൂയ്യ൯ യേശൂ. പാട്ടം സിംഹാസന മു൯ 

കരൂശിനെ-വഫിക്കില് നാഗ എന്നു'ഥിന്തെഞ്ഞില്ക്ഥണ്പ് 
കിരീടം ധരിക്കും സുന്ദരമന്ദിരമേം 

സ്വല്ലോകെ നാം പാക്കുമ്പോ സുന്ദര വീടേം 

ഭാഗ്യരാജൃത്തില് നിത്യം ശോഭിത പീടേം 

യേശുവിന് നല് വീടേം 

ക. ഇജ്ീവയാഴിക്കക്കരെ ശോഭമന്ദിരദമ. 
സമാധാന നാട്ടില് ൨. നിത്യം ആ മന്ദിരത്തില് 

പ൯കാറെറല്ലാമടങ്ങുന്നു പുത്കുങ്ങമു.ണ്ടേ, 

അങ്ങുപേണം നിധി സ്തോത്രം പാടി ബാല൪ 

കൃശിനെ--. യേശുവിന് നാമത്തില് 
സിംഫാസനം ച്ുറഠുമായ് 

൩൨. മഹത്വ പീട്മൊന്നുണ്ടു । നിത്യം സമതി ദഴക്കും 

സ്വദ്റ്റീയ മന്ദിരം എന്നു നിന്നെ ഞാന് കാണും ? 

ഇഹെ നാം സ്നേഹിചേ൪ നമ്മെ സുന്ദരമന്ദിരമേ -- സുന്തു 

എതി രേല്ൃകഛമതില് ൩൦ രക്ഷ്മിത൪ ക്രട്ടത്തില് ഞാ൯; 
കൂശിനെ--- സ്വഗ്ലത്തില് ചേരും 

ക്രിസ്തു രക്ഷ, എന്നില് 

രം പേഗം മറയുമിലോകം മുതൂ ഭയമില്ല 
വിട്ട ഭാഗ്യ ലോകെ വേഗം തന്നെ ഞാ൯ കാണും 

മിന്നും സൈമ്പത്തെചേന്നിടാ൯ ശോഭ സിംഹാസനമേല് 

നാം വാഞ്ചിക്കന്നെന്നും അന്നു നിന്നെ ഞാ൯ കാണും 
ക്രൂശിനെ സുന്ദര മന്ദിരമേ--- സുന്മ 

11 ട്വ7്11101: 

ചെന്തെക്കൊസ്പ് കാലം 
164 ൧൬൪ മാ ശുദ്ധാവിയെ സദാ ഞാന് 

അശുദ്ധമാം എന്നുളളത്തിതല് നിമെ 

൦ : 60൧7 യ ൧൦ ൨ //20 വാഴ്ച പ്പെട്ട വ്യാപോരങ്ങാംക്കു 

ള്, എല്ലിചിടടുന്നേ൯ എന്നെ, 
202 ല്് 

ച. ശുദ്ധാത്മാവേയെന്നെ പാപ. ൨. വേദത്തി൯ വചനം ഏററം 

ബോധം നീ വരുത്തി പണ്ടും 
ജനിപ്പിച്ച എന്െറ ത്തത്ഥ 

ജീപനെ പാലിക്കുക 

മാധുഷ്യകരമായ് തീത്തു 
ദൈ വേക്ടമതില് നിന്നെന്നും 

എന്നെ അഭ്ൃസിപ്പികു_-മാ ശു 
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൩. എന് മുഃഖങ്ങളിലെല്ലാം നീ ൩.൦. ലി സഭയാണിതു 
എന്നാശ്വാസ്പ്രദനാക ന! കാവരല് ഹഎുന്നുമേ 

യേശുവിനെറ മാധ്യില് ചാരി. നിന് ദിപ്യ ദാനം അതിന്നു 
ആശ്വസിപ്പാ൯ കൃപ താ ഇപ്പ്ോോഗ തരേണമേ. ൂ 

മാ ശുഭ്ധാ പ 
ന് ര 2 ി൯ നം ഇവിടെ രം, ദൈവത്തിന് ഫിതപ്രകാരം ന ; ്ു 

ജീപനുമ്ള യി പുതി എല്ലാ നേരവും കഴിപ്പാ൯ ൫ റിക 
എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക ആശ്സ്പ്പിക്കുക, 

മാ ശുദ്ധാ 
൫, മേലില്നിന്നു വന്ന 

൫. എന്നില് നീ വസി പാപം വിശുഭ്ധനായോനേം 

തന്നുടെ അടിമ നീകി നിദ്കലേക്കു നോക്കുന്നോരെ 
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ എനിക്കേകി അനുഗ്രഹിക്കുക, 

ശുഭ്ധമാക്ക പ ത്ത 

മാ ശുദ്ധാ 

൬൦ യേശുവിന് മഹഫിമയെയും 6 ം 
സ്നേ ന്നലവിനെയും 1 റി 
എന്നില് നീ! വെമിപ്പെടുത്ത് 

തന്നരുഠംക സവ്യദാ__ (.7൧൧/0/ 5070, 0 200൦൧൦ ൮/൧ 
മാ ശുദ്ധാ | 

യേശുവിന്നു സാക്ഷിയായ് ഞാ൯ 
എന്നും ജിപിതം ചെയ്ത്ാനായി 
നിന്നുടെ പരമ നി് 

എര്മേല് ആവസികട്ടെ__ 
മാ ശുദ്ധാ 

൭ 

നി൯ ദിവ) ഫലങ്ങഥ എല്ലാം 
അ൯പാടെ ഉ ഭവാക്കെന്നില് 
ഞാ൯ യേശുൂവിന്നനുരൂപന൯ 
ആകേണുമെ നാശക്കനാ . 

മാ ശുദ്ധ 

102 ൧൬൫ 

ക്ം ര്, 

ആശ്വാസപ്രദനേ 

എന്നേക്കും പാച്ലിക 

നിന് സഭ നിന്െറ ആലയം 
അതില് പ്രവേശിക്കും 

ഥം 

൨. കത്താവി൯ ശിഷ്യരെ 
നീ പന്ന്ടു ദശിച്ച ന 

പിള നറ തീ നാവായ് വന്നു 
സരപ്രരപ്ലി കല്ലിച്ചു, 

ടും; അം 

സ്രക്ഷാവാകുന്നോരാത്മാവേം 
നീ! ആദിയില് ഭൂലോകത്തെ 
ഉണ്ടാക്കി, അലങ്കരിച്ചു 

പാ. 4 ശുദ്ധീകരി കു ; 
കാത്തിരിക്കുന്ന സഭയെ 
ഇക്കാലം ദശിക്കേണമേ., 

അഭയാോഗൃരായ ഞങ്ങളെ 
സഹായിച്ചു താങ്ങേണമേ ; 
മൂ൪ശീലങ്ങറിം ഇല്ലാതാക്കി 
മോക്ഷത്തി൯ വഴി കാണികു 
അരിക്ടടരായ ഞങ്ങമരക്കു 
തരിക പരമാശ്വാസം. 

മഫത്വം സ്മൂതി എന്നുമേ 

ഉണ്ടാകട്ടെ പിതാവിന്നു ; 
ത൯ നിതൃനായ വുത്രന്നും / , 
ആശ്വാസ്പ്രദന്നും ക്രടെ 
പ്രഭാവം സ്പോത്രം ഒക്കെയൂം 
എന്നേക്കം കീ"ത്തി ചീടട്ടെ, 

്്*" 
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167 ൧൬൭ | ൭. നമുടെ സവ്൮വ സുകൃതം 
ജയം തആസകലം 

[., 14. ഫൃല്ലാം ശുദ്ധ മനോഗതം 

ചം ആത്മാവാകുന്ന ദൈവമേ, തന്നാല് മാത്രം: 
ആശ്വാസമായി നീ വരിക ; 
നീ ഉപഭഭക്ഷാവായ് വന്നു 
സവ്യദാാ ക്രടെ ഇരിക്കു. 

ആകുത്തേ വഴിയിരു നിന്നു 

ഹൃല്ലാവരെയുഠ രക്ഷ്മിക്ക ; 

വിശുദ്ധ വാക്യം ഞങ്ങശരക്കു 

നി കൃപയോടെ കാണിക്കും 

൩. ഓരാ ഹൃദയത്തിലും നീ 

വിശ്വാസം സ്സനേഡം സ്ഥാപിക്കും 

മോക്ക യാത്രയിര ഞങ്ങളെ. 

ഉറപ്പിച്ച കാത്തീട്ട്ക . 

ആശ്വാസം ശുദ്ധി രക്ഷ്ഷയും 

നീ കൃപയോടെ തരിക 

ലൈവത്തോടുക്രടെ പാപ്പാ൯ 

എല്ലാരെയും ഒരുക്കകം 

168 ൧൬ 

“0: 0765 ൧00൧൦77൨ ൧7 

27൦ 0൦൧൧0൧ 

8. 0. 8. 4. 

, രക്ഷകന് യാത്ര ചൊല്ലം മു൯ 

ട് ആശ്വസ്പ്രദനെ 

പാശത്തം ചെയ്യ നടത്താ൯ 

കൂടെ പാത്തും 

ഥ 

പ്രാവെപ്പോത പത്രം പിടത്ത്ു 

ഭൂമൌ നിഴല് വിശി 

സ്നേഡം സമാധാനം നല്ല,൯ 

വരുന്നാവിം 

നമഡ്ലല്യോഗിപ്പിപ്പാനായ് 
യോസ ആഗ്രഫിച്ചു 

സെരമ്യ ഹൃദയം തേടുന്നു 

കൃപയോടെ, 

താ൯ ശാന്ത ശബ്ദും കേശക്കുന്നു 
മന്ന മരുത സമം 

ഭ്ര്തി ദുശ്യിന്ത തീത്തോതും 

സ്വഗ്ലു കായ്യ്യം: 

സും കാരുണ്യ പിശുദ്ധാത്മനേ 
ക്ഷിണത നോക്കണേ 

ഭയവായ് പാക്ക മാനസെ 

യോഗം ആക്കി. 

നിതി 

169 ൧൬൯ | 

1൦ : 70-൮൭ 770) 50204" 

വം ലും 

പരിശുദ്ധാത്മാവേം നിന്നാരും 

കൃപ സ്വ്വം വരുന്നും 

നിന്െറ കൂവയാം ശക്തിയാത 

ദൈവജ്'വ൯ കിട്ടുന്ന, 

ദൈവാത്മാവേ, 

ഞാന് നിന്നെ വീക്ഷിക്കുന്നു. 

കത്താവേം നല ബുട്ചിയെ 

എനിക്കു തരേണമെ ; 

നി൯ വചനം അറിവാനായ് 

നീ പഠിപ്പിക്കേണമേ ; 

ദൈവാത്മാവേം, 

വെളിച്ചം നദ്യേ,ണ്മേ. 

മോക്ഷമമാസ്ലുത്തെ കുറിച്ചു 

ഉള്ളിലെ സംശയത്തെ 

പറിച്ചു കലഞ്ഞുംകൊണ്ടെ 

എന്നെ നന്നാക്കേണമേ ; 

മദൈവാത്മാവേം 

നീ ശുദ്ധമാക്കേണമേം 

ശുദ്ധവഴിയില് നടപ്പാ൯ 

തൃത്മസ്വെഖ്യത്തെ തന്നു 

യേശുവില് പ്രത്യാശ വെപ്പാ൯ 
എന്നെ ഉയ ത്തേണമേം 

ദൈവാത്മാവേം 

കൃപയെ നല്ലേ,ണമേ. 
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1.. 1. 

തൃത്മാവേ; വന്നു ഞങ്ങളെ 
പിശുദ്ധീകരിക്കേണമേ ; 
ഫാ ! അഭിഷേക ആത്മാവേം 

നി൯ വരത്തെ നല്ലേണമേ. 

മേലിത നിന്നഭിഷേകവുംം 
ആശ്വാസംം ജിപ൯ം സ്നേഹവും 
നമ്ലി അന്ധകാരം നീക്ക 
സത ബുദ്ധികൊണ്ടു പരിക്കു, 

നിന് കൂപകൊണ്ടു ഞങ്ങളെ. 
നീ സന്തോക്കിപ്പിഭക്ണമേം 
ശത്രുക്കമെ നീ ജയിക, 
വിമോക്ഷമാഗ്ശം കം 

പിതാവും പൃത്ര൯ം ആത്മാവേം 
എന്നും സ്തൂതി ഉണ്ടാകട്ടെ ; 

അലല്ലേലൂയ്യാ അല്ല്ലേല്യ്യാ 
അല്ലേല്ലയ്യ്യാ ആമേനു, ആമമേ൯. 

൧൭൧ 

€. 14. 

ശുദ്ധ ശുദ്ധ കത്താ ദേവാ 

ജിവലഭായകനേം 
ചിത്തേ ശുദ്ധി നല്ലി ഏന്നെ 

രക്ഷിക്കിന്നേരമേ. 

വാസം ചെയ്യെന്നുലടില് ദേവാ, 
പാവപബോധത്തെ താ, 

നാശമാദയ്ക്യേകായ്ക്കാ൯ ഏന്നെ 

പാലിചചഴടണനമേം 

സത്യാത്മാവേ വന്നെന്നുള്ളില് ' 
നിത്യവും നീ പാക 

൧൭൧ 

7 

ക്രിസ്നേശുവി൯ മുദ്ര [നി ജിസശവിള് ര എന്നി 
പതിക്ക നീ ഇപ്പോഠം. 

സ്നേഫാദിഫ്മലങ്ങഗ എന്നില് 

ആവാ൯ ആഅആഡികമായ്. 

സ്നേഥവാനേ തുണ്ടതഡ്ര്ുണം 
ഫീന പാപി എന്മേതം 

താത സുത ശുദ്ധാത്മാവേം 

നാഥന് ത്രിയേകനേ, 
താ നിന് കൂപാവരമക്ങെ 

നി൯ സേവ ചെയ്യിടാ൯ം 

൧൭൨ 

“0 7707) 00, 77൧൭൧7) ൧ മ്ഥ് 

(. 14. 

സ്വഗ്ലീയ പ്രാപ്ാം ആത്മാവേ ! 
വന്നിഴുക എന്നില് 

കത്തിക്ക സ്നേഫ ജ്വാലയെ 

എസ ശീത മനസ്സില് 

രം ഭൂമിയോടു ചേന്നെങ്ങഗര 
വിനാശമാക്കുന്നു 

ലഭിച്ചുകൊവാ൯ മോദത്ങധര 

അസ്സാദ്ധ്യമാ കുന്നു. 

വൃഥാവില് പാട്ടു പാടും ഞാ൯ 
വരാ ഉയച്ചയിത 

ഫോശാന നാവിരു മാത്രം താ൯ 
ഭക്തി നിഖട്ടിപനില്ം 

അരിക്ടനായെന്നേക്കുമോ 
ഇരിക്യോ ഇഫേ ? 

നി൯ സ്നേഹം വലൃതെത്രഭയോ 
എസേറതിലലൊന്നു മേ. 

സ്വറ്റിയപ്രാവാം ആത്മാവേ 
വന്പിടക എന്നില് 

നിന് സ്നറേഫം പകരേണുമേ 
രിയും അതെന്നി രു. 
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ത്രിത്വഞായറാഴ്ച, 

173 ൧9൭൩. ൩. പിശുദ്ധാത്ഥാവേം വാഴ്സക 
4 നി൯സഭയില് നീ ഇരി കം 

2701, /70/)/, 0/൮" ഫൃദയശുഭ്ധി ഞങ്ങാരക്കു 

ന 1 നി ദാനമായ് തന്നരുക . 

) രം പിതാവു പുത്ര൯ ന്ധ 

ശുദ്ധം ശരഭ്പം ശുദ്ധം സവൃശക്ത ദേവാ, 

ഭക്ത ഗീതം കാലേ ഞങ്ങ അങഞ്ങയത്തുമേ 

പാപം ശാപം പോക്കും കാരു ബ്ദയഫോവ 

ദേവ ശര്രിയേക ഭാഗ്യ ത്രിത്വമേ, 

൨ 

ശുദ്ധം ശുദ്ധം ശുദ്ധം സവ്യദിപ്യ൪ പാട്്ി 

ആത്തു പൊൌസ കിരീടങ്ങാം നി൯ കാല്ം്ല് 

ലീന്തുന്നു. 
ആസ്മയോട്ു ദൂത വൃന്ദവും പകള 

ആല്പുന്ത ഹീനാ നിന്നെ ലാഴ്്ൂന്നു. 

൩. 

ശുദ്ധം ശുദ്ധം ശുദ്ധം ക്രരിരുഗ അഞഞ്ഞു | 

ഭക്തഹിന൯ നി൯പ്രഭാവം കാണാഎമങ്ലും 

വിശുഭ്ധ ൯ നീ മാത്രം തുല്യനില്ല എങ്ങും 
ര 

ആദ്രത സത്യം ശക്തി ഒന്നിലും. 

രൂ 

ശുദ്ധ, ശൂഭ്ധ, ശുദ്ധ, സ്വ്വ നാഥാ ദേപാ 

സ്വസ്ലും ഭൂമി സൃഷ്ട്ടി സവ്യം നിന്നെ വായ്ത്ൂന്നു 

ശാപ ഭോക്ഷം പോക്ടംകാരുണ്യയഫോവാ 

ദൈവത്രിയേക ഭാഗ്യ ത്രിത്വമേ. 

നം 

174 പി 

റ്. 

പിതാവേം സ്നേഡം ഞങ്ങളില് 
നീ എന്നെന്നേക്കും കാണിക്ക 

ആതൃദിയില് നീ സ്കേഡിചപോല് 

അനന്തമായും സ്നേഹിക്ക. 

പിതാവി൯ ഇക്: ലുത്രനേം 

നീ ജയിച്ച പിശാചിനെ ; 

ആകാശ ഭൂമി നരകെ 

നിഷ കീത്തിയിങക്കല് അത്ഭുതം: 

175 ൧൭ 

ദലേണസഷ 7൦: 4772 ൫0// 28 

ല്ല ഗീഥ 

നി് 

. അതിനിമേലിത മ൭ഴവ൯ 

ത്രിയേകനാകും ദൈവമേം 

ഒന്നായ പ്രഭ യഫോവാ 

എന്നേക്കും വാഴ പ്പെടുക. 

പിതാവേം നിന്െറ ശക്തിയും 

തേജസ്സും ഞട്മേശ ഇന്നു 

പുകഴ്ണി പാക്കി കുമ്പിടും . 
നിന്തിരുമമ്പില് നിന്നു ; 

മാറൊല്ല നിരെറ രാജത്വം: 

ചെയ്യപ്പെടിടും നി൯ ഹിതം 
മുതി ഈ നല്ല നാഥന്. 

ഫാ ! യേശുക്രിസ്പോം വാഴ്*്കു 

സ്വഗ്ലൂസ്ഥന്നേക്ജാതസ 

നശിപ്പവക്കു നീ തുണ 

നിന്നാല് ഇണെൌങ്ങീി താത൯, 

മാരിദ്ൃക്ൂടം കേോഠകണം 

കനി ഞ്ഞുകൊധംക നി൯ ജനം 

പിശുഭ്ധമാം കുഞ്ഞാടേ. 

സഭെക്കു വേണ്ടും കാജ്യ്യസ്ഥന്൯ 

ആത്മാവേ ന താന് മാത്രം 

ആയ്രീരുക നി൯ പാത്രം 

യേശുവേ, പ്രശോഭിപ്പിച്ചം 

പിശാചിനോട് പൊരുതും 

നി൯ ഭാസന്മാരില് വാഴ്സം 



ി ത്വത്തിന്മ പി൯ ഞായറാഗ്ഗു കറ് 09 
ന തന്ത 

176 ൧൭൬ നിന്തിരു മുമ്പില്നിന്നു 
മറെറല്ലാ നിനെ രാജത്വം 

_ നിവത്തിക്കും നി൯ നിശ്ച്വയയം 
തന്നെങ്ങഗക്കു നി൯ വാഴ്ച ഷ്ട ൫൦ /0 ൫0൧ 0/0 ///7' 

രം രി. ഗ്രം ഗ് 
൩൦ ഥാ! യേശുക്രിസ്ലോ ! വാഴ്ചക 

൧ം മഹത്വം അതുന്നതന്നു സ്വദ്ററസ്ഥന്നേകജാത൯ 

പാപം നീകി തുണ ചെയ്യു 
ദേവാട്ടി൯ കുീ ! നാഥ൯ 

ചിതാിയോരെ ചേക്ക നീ 
ആവത്തഴുക്കാതാകി കോക്കെങ്ങടെ നിലവിളി 

സംപ്രതി നരക്കു നല്ലം _ കറനിഞ്ഞുകൊ ഫാ! യേശു! 

നമ്മെത്ത൯ പ്രിയരാക്കി 

സത്സമാധാനം വരുത്തി 

നല്ശാന്തം ഭൂവില് വാണീടും ര:. ഫാ വിലഭയറഠും ആത്മനേ 
താ൯ കൂപയ്യ്രന്നും സ്നോത്രം സദാശ്വാസ്വപ്രദനേം 

കണിയില് നിന്നകററുകേ 
ഭയങ്ങഗ ഒഴിക്കകേ 

ം പിതാവേ നിനെറ ശക്തി 
൦ ം ലി രക്ഷകനൈറ രക്തം ചിന്തി 

തേജസ്സും ഞങ്ങ? ഇന്നു  വഭരണമെങ്ങളില് ശക്തി 
പുകള്്രി പാള്ക്കി കുമ്പിടും ം ഞങ്ങളെ. രക്ഷ്മികേണം. 

ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯ു ഞായറാഴകശ 

1ലഠ൦ 3ല൬൩൦൩ നി൯ ദാസരാകുമെങ്ങളും 
സന്തോഷ മോടിന്നേരം നിന് 

പ്രസംഗത്തിനു മുമ്പ തിരുവചനം കേടീടാ൯ 

177 ൧൭൭ തരേണമേ നിന്നാശിക്ഷം. 

1൦ : ധം 70൧൧൦ 0) ൧൫൧൦ ന: വിശുദ്ധ വാകൃങ്ങാം ഫൃദി 
പിശ്വാസത്താല് ക്ചന്രട൯ 

[9 6 110: പ്രവത്തിച്ചീടുപാനായ് നി൯ 

൧ം കത്താവേ, നീ ഇന്നേരത്തില് പരമ ക്രപ ചൊരിക 
നി൯ ദാസനെ കടാക്ഷിച്ചു ലം സ്വഗ്ല ചും 
നിന ശുഭ്ധ വചനമവ൯ ലം വൃ വചനം ഞങ്ങളില് 

സംസാരിപ്പാന് തുണയ്കച്ഛക [ പ ദിനംപ്രതി 

നിന് പ്രമാണത്തില് നിന്നവ൯ സല്ഫലം കായ്ക്കാ൯ അരുഗരക. 
അത്ഭുത, കാഷ്യ്യങ്ങാം കണ്ടു . 
ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിപ്പാനായ് 178 ൧.൦ 

നിന് കൃപ അരുഭേണമേ. | ടു 2൮) 

. ശുദ്ധത്മോവിന്ദെറ ശക്തിയില് . | ൭. കത്താവേം നീ ഇന്നേരത്തില് 
മാത്രം ആശയം വെച്ചിപ്പോഠം എഴ്ടിന്നെള്ളേണമേ ; 

ഇപ്പ്ോഠം നിനെറ ആലയത്തില് 
നി സഫായിച്ചിടെണടമ പ്രകാശിക്കേണമേ. 



0 ഭ്ര ൧1712 710147 

൨. നിന്െറ വിശുദ്ധ വാകൃത്തെ 

നീ കേടപ്പിക്കേണമേ ; 

അതു൦ക്കൊഗവാ൯ എന് ഉള്ളത്തെ 

നീ തുറക്കേണമേ. 

(പ്രസംഗിപ്പാ൯ നി൯ ഭാസന്നു 

സഹായിക്കേനെമേ ; 

നി൯ ആത്മ ദാനം അവന്നു ു 

ഇപ്പോ നല്ലേ,ണമേം 

ദ. ഞഞ്ങാരക്കും നിസ ആത്മാവിനെ 

നല്ലേണം ദൈവമേ ; 

തസെറ ക്ലരപയല്േ ഈ ദിനേ 

180 

൧.(ല- 5൭൦൦൬൩൦൩ 
പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട്” 

൧൮൭ 

7,070, ൨577075൦ ൧5 

0117 

ദൈവമേം നി൯ സ്നേഹത്തോടെ. 
ഞങ്ങളെ പിട്ടയക്ക ; 

നിരെറ സമാധാനം തന്നു 
ഇ പ്പ്പോഗ അനുഗ്രഹിക്കു ; 

യാത്രക്കാരാം 

ഞങ്ങളെ തണുപ്പികു. 

ധവ്പൂഡ്ുര്്ത ൨. സുപിശേഷസ്വരത്തിന്നായ് 

നീ മഹത്വടപ്പെുടടെ ; 
നിനെറ രക്മയുടെ ഫലം 

ത വ ധിക്കട്ടെ ക 
൧ [| ഞങ്ങളു. ര്ധ്ധ ഴ് 

179 5? എന്നെന്നേഴ്ട ൭ 

ല് നീ വസിക്ക. 
1, 1. ഞങ്ങളില് ന 

ഛം മാ പരിശുഭ്ധാത്മാവിനാല് 181 ച്പഥ 

പാപത്തി൯ ബോധം നല്ക 

ഞാന് ഏത്ര ഭോക്കി എഎന്നിപ്പോം 16% 

കാണ്മതിന്നു സഹായിക്ക. ച. കത്താലേ, നിസ വചനം 

നി൯ഭൂത്യ൯ വിതചം 

൨. നിന് മാസ൪ ശക്തിയോടഫോ ഫൃുദയമാകും മഠ്സ്സിന്മേര 

വദ്വപ്രമാണത്തില് നിന്നു മഞ്ഞു ലെയ്യിക്കേണ്ടം. 

9 നി൯ തിരു ഇഷ്ടം ഘോഷിപ്പ്ാ൯ ത്വയാ ന 

നീ തണ നല്ലീമടണ മേ. 

൩. കേയക്കുന്ന നിസ വിശുദ്ധമാം 

വാകൃങ്ങഗര എ൯ ഫുദയത്തില് 

സല്ഫലം ഉ വാക്കുവാ൯ ന 

ഇപ്പോ അനുഗ്രഹിക്കുക. 

ദം. പിശ്വാസമോടെ വന്നു ഞാ൯ 

യേശുപിനെ ഇന്നുമുതല് 

രക്ഷകനായി കൈക്കൊള്ളുവാ൯ രം 

നി൯ കൃപ തന്നരുമൂ.ക. 

൫ നിശ തിരുനാമത്തില് ഇഹ 

പന്നിരിക്കുന്ന ഞങ്ങടെ 

ആശിീരവദിചീടെണം നിന് 

ആവപിയിനാത ഇ ന്നേരത്തില്ം 

നശിപ്പികരുതേം 
നിൻ നാമത്തിന്നു മാനമായ് 

സല്ഫലം തരട്ടെ , 

ഈ ലോകത്തി൯ പി.ചാരങ്ങഥയ 

ഞെരുക്കീടരുതേം 

ശീതോഷ്ക്കാദികഠം അതിന്നു 

കേട്ട ചെയ്യരുതേ. 

ഫൃദയം പാറ ത്തക്കുന്നു 

എന്നാലും കത്താവേം 

എ൯ പാറയാം ഫ്ൃദ്യത്തെ 

നതമ്ല്രാക്കേനെമേ. 

നി൯ വചനം എല്ലാടത്തും 

പ്രസിദ്ധപ്പെടടടെ ; 

കൈക്കൊഠംവാ൯ ഫൃദയങ്ങളെ 

ന। തുറക്കേണമമ.ം 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഗ്ഗ ക്ര ഗള] 
അന്ന് 

182 
0. 17. 

ദൈവമേ തിരുവചനം 

ദിവസവും പഠിപ്പാനായ് 

നിന്നാത്മാവിന് പ്രകാശത്തെ 

എന്മേ൯ നീ ഉദിപ്പിക്കുക. 

൨.൦ വേദത്തിലെ വാകൃങ്ങെ 
ഞാ൯ ദിനംതോറും ധ്യാനിച്ചു 

നിസ വിശുഭദ്ധമാം ഫിതത്തെ 
നി തൃമദിവാനരുഗംക, 

൩൦ പാവനമാം നി൯ മൊഴികഠം 
ഞാന് സ്സറേഹിചീിടുന്നതിന്നു 
വിശുദ്ധാവിയലൈപ്പോഴ്ചേം 
നീ സഫായം ഏകേണമേ. 

രം പാപം ചെയ്യിടാതിരിപ്പാ൯ു 
നിന് പ്രമാണത്തെ ഫുദയെ 
സഗ്രഹിപ്പതിന്നെനിക്കു 
നിന് കൃവാവരം നല്ലക. 

1൦ "%7ഠ7റ ൨ ഠ് 

ദൈവവചനം 

18.3 ൧൮൩. 

ട്ട, 79, 

ഥം ക്രിസ്മുവിനെറ സുവ് ശേഷം 
: ലോകം എല്ലാം ജയിക്കും 
സകല രാജാക്കന്മാരും 
അതിനെ പ്രമാണിക്കും . 

൨. മരണത്തിനു ഭീതിയെയും 
ആത്മദുടഃഖം ക്രടെയും 

പാപത്തിന്െറ ശക്തിയെയും 
താക്രരി നികിക്കളയും. 

൩.൦ രക്ഷിതാവിനെറ മമ്പാകെ 
ഇപ്പോ തന്നെ വരുവിന്, 

നിങ്ങഠം ഒട്ടം ശിക്കാതെ 
ക്രിസ്മൂവിനെ വന്ദിപ്പി൯ം 

രം ക്രിസ്തുവിന്റെ സുവിശേകും 
ലോകം എല്ലാം ജയിക്കും 

എന്നു മാത്രം അല്താനും 

ക്രിസ്തു വേഗത്തില് വരും. 

൧൮൨ (൫. മേഘത്തില് ത൯ ദ്ൂതരോട്ടം 
ക്ടെ കാണും അവനെം 

അപ്പ്പോഗ തന്െറ സത്യ ശിക്ഷ്യ൪ 

ഏററവും സന്തോക്കിക്കംം 

1 84 ൧൮൮൪൦ 

ഗ് 

൧. ദൈവത്തിനെറ സുവിശേഷം 
പില മതിയാത്തതും 

ദിപൃദാനം അതിശയം 
ഗുണം ഏറിട്ടുളഭതു. 

തേനിനെക്കാഠ നല രസം 
അതിന്നുണ്ടു നിശ്ചയം. 

പുഷസൈരഭ്യം ഒന്നിന്നും 
ഇത്ര ശ്രേഷ്ടതയില്ല. 

6 

൩൨. മാനുഷ ഫൃുദയ.ം മാന്ര്രം 

. അതിന് ശക്തി അറിയും 
മ3ഖ ഭാവം (൫ൂടെ മാറി 
സന്തോഷം സംഭവിക്കും. 

| 
രം പവിശ്വസിക്കം മാത്ര അതില്, 

ശാവമാചനം ലഭ്യം 

പാപീം നിനെറ കുററം തീനര 
നീ നല് നീതിമാ൯ ആകും. 

൫, സുവിശേഷം ഇതു തന്നേ 
് എന് ആത്മാവേ, സൂതിക്ക 

ഇതിത തന്നേ, ഇതിരു മാത്രം 
നിസെറ രക്ഷ തേട്ട്ക. 

185 ൧൮൫ 

1൧൦ : 2770൧52777 ൧0൨ 2/0 ഹാ 

10), 79 

ലം ദൈവമേ, വിശുഭ്ധമാം 
നിന്െറ വചനത്തിന്നായ് 
നിത്യം നി൯ നാമത്തിന്നു 
സ്യോത്രം ചെയ്യിടുന്നു ഞാ൯. 
വേദ[പ്രമാണം തന്നില് 
ആദരവോടെന്നും ഞാ൯ 
ധ്യഠനിപ്പാ൯ ആത്മാവിനെ 
ദാനം ചെയ്യീടേണമേ. 



72 ഭന൧ട ചണ സന്ന 
നന്തി ത 

൨. പി പ്രമാണത്തെ 
സ്നേഫിപ്പതിന്നായി നി ഏ൯ 
ചിത്തത്തെ ഭിനം പ്രതി 
ശുഭ്ധീകരിക്കേണമേ ; 
നി൯ തിരുവചനം എ൯ 
സന്തോഷ്ചമായ് നാഠതോറും ൫- 
തേനിലും മധുരമായ് 
തീരേണം എനിക്കതു. 

൨. ക്രിസ്മുവി൯ വചനവും 
ഫെശ്വയ്യമായ് ജഞ്ഞാനത്തില് 

എന്നില് വസിപ്പാ൯ സഭാ 
തന്നരുഠഠക നിന് വരം ര് 

എന് വഴിക സവ്ൃവും 
നി൯ വചനപ്രകാരം 
ഞാന് ക്രമപ്പെടുത്തുവാ൯ 

നിന കൃപ നല്ലേണഭമം 

രംം പാപബോധം താപവും രം 

പാവമോചനം അതും 

ദിവ്യ സമാധാനവും, 

ആത്മിക സന്തോഷവും 
ദുഃഖത്തില് ആശ്വാസവുംം 
ക്ഷീണെതയില്ത ശദതിയും, 
നി൯ മൊഴിക മൂലമായ് 
നല്ലെ,നിക്കുദിനം. 

൭, തത്മവാലാകുന്ന ഈ 

ദിപൃയവചനത്താല് ഞാന് 

എന്നരിക്ളെ എല്ലാം 

വെന്നിടേണം എന്നുമേ; 
നിന് വാക്യം വിശ്വസിച്ചു 

ജിവിച്ചു ദിനംതോറും 
ക്രിസ്മുവിന് സ്വരൂപത്തില് 

നിത്യം ഞാ൯ വമരട്ടെ. 

196 ടം 
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൧ം യേശുവിന് തിരു പാദത്തില് ൨൦ 

ഇരുന്നു കേശക്ക നാം 

തന്െഠ വിശുദ്ധ വാകൃത്തിരു 

നമ്മുടെ ജീവനാം 

187 

'യേശുവി൯ സുവിശേഷം 
ഭിപ്യമാം ഉപദേശം 

കേഷക്കുക നാംം കാക്കുക നാം 

ജീവന്െറ വാകൃങ്ങ. 

ദൈവ വചനം ജീവനും 
ശക്തിയും ആകയാല് 

തആത്മരക്ഷയുണ്ടേവനും 
ഉ ഭളത്തിത കൈക്കൊണ്ടാല് 

ആത്മ മരണും മാറും 

നീതിയില് അവ൯ വാഴം കേ 

അസ്ധന്നു കാഷ്ഠ നല്ലവാ൯ 
വചനം മാഗ്ലരമാം 

സത്യത്തില് അതു കാക്കുവാ൯ 
സ്വശ്ലത്തി൯ ഭാനമാം 

ഒഴിയാന് നിതൃ നാശം 
കാലിന്നൊരു (കം: കേഴ 

സത്യ ദൈവത്തി൯ ഭക്തന്മാ൪ 
വചനം കാക്ഷയാര 

സല്പ്രവൃത്തിക്കു ശക്തഗ്മാ൪ 
ആക്കുന്നു നാശക്കുനാശ ; 

ദൈവ മുഖപ്രസാദം 
നിത്യം അവകാഫ് കാദം__- കേഴ 

ലോകങ്ങഗശ അവസാനിക്കും 
. വാനവും ഇഖാതാംം 

ദൈവ വാക്കു പ്രമാണിക്കും 
ഭക്തനോ നിത്യനാം ; 

വാട്ടം മാലിന്യം നാശം 
ഇല്ലാതോ൪ അവകാശം--- കേ 

൧൮: 

22707) 277075, 0004 ൧27716 

79% 

ശുദ്ധ ദിവ്യ ഗ്രന്ഥമേ, 
സ്വന്ത നിക്ഷേപം നിമെ 

എന്നുത്ഭവം നീ ചൊല്ലും 
എന്നവസ്ഥ ഒക്കെയും: 

ഞാ൯ തെറടുമ്പോഠ ശാസിക്കും 

യേശു സ്നേഹം നീ ളി 

കാലുകഠക്കും നീ ദിപം 

ചൊല്ലും ശിക്ഷ ഇല്ലെന്നും. 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്ചുകഠ 73 
നനന നനാ അനാ ാര്ത്തതത്ത്നനത്തന്നത്തത്ത്തത്ത്ത 

൩൦ 

188 

ആശ്വാസം നി ദുഃഖത്തില് 

 തആത്മാവാരല് ഗ്രഫിപ്പിക്കും . 

ജീവ ധിശ്വാസാല് നര൯ 
ജിപിക്കും മുതു വെന്നു. 

ഭാവികാല മോദവും 
ഭാഗ്യവും നീ കാണിക്കും 
ശുദ്ധ ദ്വൃ ഗ്രന്ഥമേം 
സ്വന്ത നിക്ഷേപം നി മേം 

യയ 

ലവ൮വ്ച 

വ്ഥ൦ 74-76 777൦ 7.0 

റാ 

പൊ൯ വെമ്ളികളെ ക്കാ ഏററം 
നി൯ വേഭപ്രമാണം എ൯ 

ഉ ള്ളത്തിന്നു വിലയേറീ &ടട) 
ഉഭ്ളതാകുന്നു ന്യൂനം ; 

നി൯ മൊഴികഠം എനിക്കെന്നും 

മാ മധുരം, അവ എ൯ 
ധ്യാനം അനുദിനം എന്നെ 

ആനന്ിപ്പിചിടുന്നു 

നിന് പ്രമാണം നലപപോലെ 
ഞാ൯ പഠിക്കേണ്ടതിന്നു് 

കക്ടതയിലായിരുന്നതു (ത്) 
ഏറാം ഗുണമെനിക്കു ; 

തെററിലകപ്പെട്ടപോയി ഞാ൯ 
കക്ഷുത നേരിട്ട് ം മസ 

ഇപ്പോഴാ നി൯ വചനത്തെ 
ഞാനു പ്രമാണിക്കുന്ന ഹോ. 

ഖേദം നേരിട്ടപ്പോഠം നിന്െറ 

വേദപ്രമാണം ഏറ 
സന്തോക്ഷമായതു മൂലം 

ഞാന് നശിക്കാതിരുന്നു ; 
ഞാ൯ പരദേശിയാഷ്ക്കാക്കും 

.൧൯ ഭവനത്തില് നിന്െറ 

പൊന് പ്രമാണത്ങ൦ എന്നും എ൯ 

ഇമ്പകിത്തനമത്രെ. 

വേദപ്രമാണം എപ്പോഴ്ചം 
സ്സ്റേഫിചീടുന്നവക്കു 

ഉണ്ടു്” മഫാ സമാധാനം 
സന്തോഷവും സവ്യദാ ; 

189 

ഥം 
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ഥഃ 

നിന പ്രമാണത്തെ ദിനവും 
ഞാ൯ ഗ്രഹിച്ചിട്ടവാനായ് 

നിന്നാവിയിനാര എന്നാത്മ 
കണക തൃുറക്കേണമേ. 

൧൮൯ 
2 110 7 ൭ കഥ" 

൧. 1, 

നി൯ വേദം എ൯ കാലിന്നു ദിപമെ 
പ്രകാശം അതെന്ന വഴിക്കു 

നത താരക് പോല് നി ശയിലുള്ളില് 

പ്രശാന്തം പകല് എനിക്കു 
ഫാ! നി൯വചനം അത്ഭുതം ! 
എസ ആശ എ൯ ആശ്രയമാം 

എന തആത്മാവിത ആനനം 

നല്ലുന്നു 
എ൯ പാതെ പ്രയോജനമാംം 

നി൯ വേദം എ൯ കാലിന്നു ദീപമെ 
എനിക്കു റി സവ്വവുമേ 

കലാപം എന്താകിലും കത്തനേ, 
സഹായം ഫൂനിക്കു നീ താ൯. 

__ഫാ! നി൯ 

നി൯ വേദം എന് കാലിന്നു ദിപമെ 

നി൯ തേജസ്സില് കാണും നിന്നെ 
! നി൯ വേദം മൂലം വന്ന കൃപയ്ക്രായി 

അപ്പ്യോഠം സ്കൂതികിടും നിന്നെ 
__ഹാ! നി൯ 

൧൯ഠ 

275500 7, ൨/ 7/൮ 07൪ 

1.8. 7.8. 8. 8. 

വാഴ്ക പ്പെട്ട യേശുവേ ! 
തിരുവചനത്തെ കേഠപ്പാ൯ 

വന്ന ഞത്ങഗ ഹൃദയം 
പ്രാപഞ്ചിക ചിന്തയെന്ത്പെ 
ഞങ്ങ ദിപ്യരായിത്തീരാ൯ 
ദേവ വാക്കിനുഠപെടുത്തും. 



4 ടന്ന കഴ ൧നനമ നനന്ന് 
ത്ത ലതി കിടി ടി ചിലി ചം കിം രം. 

൨.൦ ദേവാത്ഥാവു ഞങ്ങളില് 

ഇരുധ മുററും ദൂരെ ആക്കി 

സത്യ വെല്ച്ചം ഉള്ളില് 
ശോഭിപ്പിച്ചു ന്നിന്രോതാക്കി 
സരുക്രിയ വദ്ധിപ്പിചിട്ടു 

ഞങ്ങ ഉള്ളില് നടത്തിക്ക. 

മഹിമയിന൯ ജ്യോതിസ്സ്റേ 
തുറക്ക ഹൃദയം ചെവി 

നിസ ആത്മ കൃപയാലെ 

നല്ലേ,ണമേ നി൯ ഉതവി 
കേട്ടനുഗ്രഹിക്ക്ണമേ 
സ്മൃതി സ്കോത്രം യാചനയെ. 

രവ. താ പിതാ സുതാത്മനേ ! 

നി൯ വചന സത്യാശ്വാസം 

സ്മൂതി സ്നോത്രം ഏന്നുമേ 
ഭപിക്ുട്ടെ സവ്യകാലം 

ഇപ്പോ? ഭൂമിയില് അലയും 

പിന്നെ സ്വശ്ശത്തില് അണയും. 

അഞ്തരു 
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1൧൦ : 770 7 77-27 7/൧ 

പ്ി 
൧. ദൈവമേ, നി൯ അറിവാലെ 

ഫൃുദയം നിറെക്കുകേ 

ഒീവനാം നിന് കൂരപയാലെ 
ആത്മ കണ് തുറക്കുകേ 

ദൈവങമ്ഞാനം ശ്രേഷ്ടദാനം 

ഭദതസ സത്യസമ്പത്തും 

വാഞ്ഛിക്കേണാംം കെഞ്ചിടേണം 

ക്രിസ്മുപിങ്കര കണ്ടെത്തും. 

൧൯൧ 

ഒരു ബാലസ തന്െറ പാത 

നിമ്മലമാകീടടപാ൯ 
കുരുഭതേണം നിനു (പ്രമാണം 

കാത്തു സൂക്ഷിച്ചിടുവാ൯--- ദൈവ 

തേടിയോരു ശലോമോനും 

ഈ നിക്ഷേപം ദശനേ 

നേടി കത്ത൯ സുപ്രസാദം 
കേട്ടു ത൯ രഫസ്ധുത്തെ--- ദൈവ 

ദൈവഭക്തക്ടി സ്ഥാനം 

സത്യത്തിന് പ്രകാശനം 

ജീവശക്തി അതി൯ ദാനം 

ഫലം ദിവ്യ സ്വാതന്ത്രം---ദൈവ 

൫, നടക്കുമ്പോഗ ഇടറാതെ 

ജ്ഞാനം കാല്കഠം സ്മക്ഷിക്കും 
കിടുക്കുമ്പോഠം കൈവിടാതെ 

ചുററും കവേല് നിന്നീറും__ ദൈവ 

മള്ന്ം പൊന്നും നീങ്ങിപ്പോകും 
കഠ്്റി൯മോഫം വാടുമേ ൂ 

പിദ്ഇ്്ി൯ദാനം ത്തത്മജ്ഞാനം 

നിലനില്ല്ഛം എന്നുമേ 

൬൦ 

ദൈവ 

൭. ദൈവമേ. നീ൯ വെളിപ്പാടി൯ 

ആത്മാവിങ്ങും നലൃയകേ 

നി൯ പ്രകാശം അവകാശം 
ആക്കവാ൯ തന്നരുശകേ-- ദൈവ 

[ച പിശ്പാസം 

192 ൧൯൨ 

1൦: ഫ്ക / ൧൧൮൧ / 227 602” 

11. 10. 11. 30. 

൧ 

ഭൂരലോകമാം വനാന്തരത്തിലൂടെ 

നാധതോറും ഉള്ഥൈ൯ യാത്ര 

അതിത ഞാ൯ 

ക്ഷീണ്ടിച്ചം കാല് കരം കുഴഞ്ഞു നാവും 

താണിീടുന്ന സമയം എപ്പോഴ്സ്ം 

യേശുവിന് സ്നേഹമാം മട്ടിയില് 

ആശ്വസിക്കാം അനുദിനം എനിക്കം 

൨ 

എന്നാത്മാവിന് നാശം ചെയഴ്യിടടുവാനായ് 

എന്നും ശ്രമിക്കുന്ന വൈര്കളാം 

സത്തോനും ലോകം ജഡം എന്നിവരിന൯ 

ക്രത്ത ശരങ്ങഴം എന്മേല് ഏല്ലമ്പോഠം 
__യേശു 

൩ 

രോഗങ്ങഠ മൂലം ദിനംതോറും എന്െറ 

ദേഫത്തി൯ ശക്തി ക്ക്മയിക്കുമ്പോ?്ഠം 

ആശ്രയം സവ്യം നശിചിടുമ്പോഴ്ചംം 

ആശ്രിത വത്സലന് ആകുന്ന എ.൯ 
__യേശുഃ 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്ച കഠം [5 
തി നിം 

ര 

ലോകത്തില് സൌഖ്യം ലേശവും ഇല്ലാതെ 

ഏകാകിയായ് ഞാന് ഒുഃഖി ഒടമ്പോഴ്ചം 

മല് സഖിമാര കൈപിട്ടമ്പോഴ്ചം എന്നെ 

വാത്സല്യത്തോടണുഷഥിടുന്ന എ൯ 
__യേശു 

193 ൧൯൩ 

1൦ : 6700൦ 0 075500 

0, 4. 

൧ം ദൈവത്തി൯ പൈതഃല നിസെഠ 

ജീപിതകാലം അതില് 
ഓരോരോ ഭാരങ്ങളാലെ 

പാരം വലഞ്ങീട്ട്മ്പോഠം 
ചിന്താ കലങ്ങും 
ചിന്താകുലങ്ങളെ ല്ലാം 
ഇട്ടകൊഗ ഭയശൂമേര 

നീനു പേ (ക്ക) 

ആയ്കുരുതുന്നുണ്ടവന്, 

൨.൦ ലോകത്തി൯ ചിന്തകളും 
രോഗ പീഡകലാലും 

മററു പ്രയാസങ്ങളാലും. 

മൂറും തമ.ന്ീ മ്പോഠം__ ചിന്താ 

൩൨. കത്താവ ിന്നിക്ടമാം വണ്ണം 

നിത്യം ലീപിച്ചീടടവാ൯ 
നിന് പ്രയത്നങ്ങഠം ഫഎപ്പോഴ്ചം 

നിഷ്ണുലമായ്ക്കരുമ്പോ._ ചിന്താ 

രം ദൈവം നിന്നെ നടത്തുന്ന 

നി൯ വഴിയിരു മുഴുവ൯ 

അന്ധകാരം വരു മമ്പോഴ്ചം 

അന്തരംഗത്തിലെ നിന്. ചിന്താ 

൫, നിന്നുടെ പേകിഹ ലോകെ 

വന്നു മരിചവനാം 
യേശുവിന൯ വാക്കുകളെ നീ 

വിശ്വസിച്ചു സതതം ചിന്താ 
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10. 
ഭം അതിമഹത്തായ് വില ഏറിയ 

വാശദത്തങ്ങംം ദൈവം നല്ലീടുന്നു. 

൨.൦ വപാശത്തം ചെഷ്യോ൯ വിശ്വസ്പനതത്രേ. 

വാശത്തം നിവത്തിപ്പാ൯ ശക്തന് 
താനം: 

വിശ്വദുസ്രതാല് ദീഫക്ഷമയാലും 

പാശത്തങ്ങശ അനുഭവിക്കുന്നു . 

വിശ്വാസംപോത ഭവിക്കും സ്വയവും 
വിശ്വാസം ദൈവ മഹത്വം കാനണുംം 

കേശവിമുൂലം വിശ്വാസമുലവംം 

ക്രിസ്മുവി൯വാക്കുകളല് കേഠാവിയും,. 

കത്താവേ, നി൯വചനം ഗ്രഫിപ്പാ൯ 

ബുദ്ധിയെ തുറക്ക നി൯ ആത്മാവാതം 

നി 

൧൯൪൫ 

1, 1. 

തത്മാവിത നിന്നു ജനിച്ച 

ദൈവത്തി൯ പൈതലേ, നിന്െറ 

ലോക്ജ്ീപിതത്തില് എന്നും 

എ൯ കൂവ മതി നിനക്കം. 

നി൯ സ്വയത്തെ നിക്േധിക്ക 

എ൯ ശക്തി പ്രവത്തിച്ച്ടാ൯ 
നിങ്കല് തടസ്ഥം എന്നിയെ 
എസ കൂപ മതി നിനക്കു. 

നിന്നെ ഏല്ലിക എനിക്കു 
ഏന്നെ ൭ഴ9വ൯ തരുന്നു 

നി൯ പേക്ടായ് ക്ഷണംപ്രതി ഞാന 
ഏ൯ കൃപ മതി നിനക്കു. 

നിൻ കണ്ണുക ഏന്നേരവും 
എല് 'പതിച്ചുകൊഠടക നീ 
നി൯ ദിപസങ്ങര പോൽ ബലം 
എ൯ ക്വ മതി നിനക്കു. 

പരീക്ഷ ഭവിചീടുമ്പോഠ 
പോക്കുവഴി ഉണ്ടകുമെ 
സമേതം പ്രാപിക്കെന്നില് നീ 
എന് ക്രപ മതി നിനക്കു . 

എന് നീിതിമാ൯ വിശ്വാസത്താല് 
എന്നും ജീവിക്കും അതിനാല് 
കൈക്കൊഡക എസ വാശത്തങ്ങഗം 

എന് കൃപ മതി നിനക്കു . 
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൭, വ്. :'; 
ഹം യേശുനാഥാ നി൯ മുഖം കാണ്മു) 

അതിനെത്ര കാലം 
ആശ യോടിരിക്കുന്നു ഞാ൯ 

ആശു വരേണം നീ. 

- & & ലു 7 ക ന് ലി 
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8), ട്ട, 1 

കം സത്യവാനാം ദൈവത്തിന്െറ 

വിശുദ്ധ വാകൃത്തില് ത൯ 

മക്കാംക്കായുണ്ടനവധി 

മഫയ്താം വാശത്തതങ്ങഗ 

വാശദത്തം ചെയ്യവന് ഇന്നും 
ഇന്നലെയും എന്നുമെ 

വിശ്വസം ത൯ വചനത്തെ 
വിശ്വസിക്കാം നമക്കു. 

൨. ലോകം ധനം ചിററി൯വങ്ങഠം 
) എന്നിവയാല് പല൪ 

മോഫി ക്കുന്നു ഭാഗ്യ സിദ്ധി ' 
പ്രാപിപ്പതിന്നായി. 

൩. എന്നുഭളിലോ നിന്നുടെ മാ 

സ്റ്റേഡം ഒന്നു മാത്രം 

എന്നും നില്ലകൂഠ സെഭാഗ്ൃത്തെ 
നന്നായ് വജത്തുന്നും 

൨. ദൈവത്തിന് വാശത്തം നോക്കി 

അവിശ്വാസമതിനാല് 

സംശയിക്കാതെ സതതം 

വിശ്വാസത്തിത ശക്തനായ് 

താ൯ വാഗ്ദാനത്തെ ഏഃപ്പാഴ്*്ം 

നിപത്തിപ്പയിന്നവ൯ 

ശദത൯ എന്നാശയ്യെതിരായ് 

പിശ്വസികാശയാടെം 

൭., രാത്രികാലങ്ങളില് ഞാനോ 

നിദ്രഫിനനായാല് 
കത്തനുടെ ചിന്തയെനി (ക്ക്) 
എത്ര മോദംനപ്ലുഠം 

൭, രോഗശയ്യയിലൂമെ ന്െറ 

നാഥന് നല്ലം കൂവ 

ലോകത്തിലുമ്ളഭാവശ്യങ്ങഗ 

ആകെ തീിച്ചാ൯ പോരും. 

൩. ജിവ൯ ഏക്ുന്നതാം ദൈവ 

ആവപിയിന൯ു പാകൃങ്ങമെ 

നിന് ഫ്ൃദയത്തില് ഏപ്പോഴ്സ്ം 
സംഗ്രഹിച്ചു കാഠക നീ ; 

ദൈവ സംസ്റ്ൃത്തില് എന്നും 

ജീപിക്കുന്നവക്കു ത൯ 
പാശത്തങ്ങഗ സകലവും 

വിശ്വാസഭയാഗ്യം അത്രെ. 

൬൦ തആതടിപ്പാടടളള കൈകഠം നീ 
കാണ്ടിച്ചു ശിഷ്യരെ 

ക്ഥീണനാമെനിക്കും അവ 
കാണുവാ൯ന തൂണെക്ക. 

൭. സ്റ്റേഹം തൂകും നി൯ കണ്ണൂകഠം രം പിശ്വസിക്കുന്നവക്കെന്നും 

കേഫാവെ തിരിച്ചു സവ്ൃവും സാഭച്ചം ആകും; 

മഹാ ദോക്കിയാം എന്നെയും ഇടിക്കും കോട്ടകഗ അവര 

കാക്കെണം തക്റ്ന്്റാല് കെടുക്കും അഗ്നി ബലംം .. 

ക്ചീണതയില് ശക്ത൪ ആകും 

പീരഷാരാം യുദ്ധത്തില്ം 

പട്ടിക്കും രാജ്യങ്ങളെ. കി (ഴ്) 
അടക്കം ലോകത്തെയും . 

൮. കാഴ്ചയാലുഭ്ളാനന്ദം ൬ 

ഭ്രമൌ പവേഴ്ടൈന്നു നി൯ 

തീച്ചയാത എനിക്കും മതി 

കാഷ്യയായ് വിശ്വാസം: 

ശം പിശ്വാസാല് നിന്നെ കാണ്ടതും 

നിന നാമം കേട്ടുള്ളോ (൪) 
ര: 

ആശ്വാസം ലഭിപ്പതും ഈ 

ദാസന്നത്യാഠനന്ദംം 
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൧൯൮ ൨. കാരമേഷങ്ങാം അന്ധകാരം 
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7൭. 6ട. 

ഛം ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ 

നീ വിശ്വസിക്കെന്നിത് 
ഓരോ നിമിഷവും നിന൯. , 

ആയുസ്സി൯ കാലത്തില് ം 

ഞാന് ചെയീടുന്നതു നീ 
അറിഞ്ഞി ടായ്ക്ിലും_ 

നിണരികിത വരുവാ൯ 
ഞാ൯ താമസിക്കിലും 

ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടാ 

നീ പിശ്വസിക്കെന്നില് 
ഓരോ നിമിഷവും നി൯ 

ആയുഡ്സി൯ കാലത്തില്. 

൨. ലോകാന്ധകാരത്തടെ 
നീ സഞ്ചരിക്കെ നി൯ 

കാല്, വഴതീടാ നിനെറ 
നിത്ൃയപ്രകാശം ഞാസം 

വെള്ളങ്ങളില് ക്രടെ നീ 
പോകുന്ന നേരത്തില് 

 പ്രദ.യങ്ങഠം നിഷീതെ 

കവിഞ്ഞൊഴ്ഴെ കു മ്പോഠാ__- ഒന്നും 

൩൦ ആകാശവും ഭൂമിയും 
ഒഷിഞ്ഞുപോകിലും 

എന് വാക്കുക ഒഴിഞ്ഞു 

പോകാ ഒരുനാമൂ.ം. 
ഞാ൯ ഇന്നലെയും ഇന്നും 

എന്നേക്കും ഞാ൯ തന്നേ 

കൈവിടടകയില്ലാ ഞാ൯ 
ഒരിക്കലും നിന്നെ ഒന്നും 
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ല്ല. 85, 
ഥം എന് ആശ യേശുവില് തന്നേ 

ത൯ നീതി രക്തത്തിത മാത്രം 

ഞാ൯ നമ്പൊല്ലാ മറെറാന്നിനെ 
. എ൯ യേശു മാത്രം ശരണും. 

പാറയാം ക്രിസ്മന്മേല് നില്ലേ൯ 
വെറും മണത മററുള്ളെടംം 

൧൯൯ 

ഉറപ്പോടെ൯ ആശ്രയമെ-- പാറ 

൩൦ കല്ലോല ജാലം പൊങ്ങട്ടെ, 

നല്ലാശ ഏന്ന നംമുരം 

ഇട്ടിട്ടുണ്ടെ മറയ്ക്്ഛള്ളില് 

കട്ടും ഭായപപ്പടുന്നില_ പാറ 

രം ത൯ രക്തം പാക്കടമ്പടി 

എ൯ താങ്ങായുണ്ടു പ്രമുയെ 

എന്നാത്മനും താനെ തൃണം 
അന്യാശ്രയങ്ങഗ പോയാലും---പാഠ 

൫, കാഫഹളലത്തോടെ താ൯ വന്നു 

സിംഫാസനത്തിത ഇരിക്കെ 
തന നീതി മാത്രം ധരിച്ചു 
മുന് നില്ലും ഞാന ക്ങററം എന്നേ 

പാവ 

00 ൨0ഠ 

77, 22 0൪, /0 77൧ 

0. 9. 06.9. 6.0. 0.4. 

ഹം നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ! 

ഞാ൯ ചേരട്ടെ 

നി൯ ക്രുശൂ ഞാ൯ വഫിക്ര് ) 
എന്നാലുമേം 

എ൯ ഗീതം ഏന്നുമേം 
നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 
നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ! 

ഞാ൯ ചേരട്ടെ. 

൨. ഭാസ൯ യാ$ ക്കാബേപ്പ്പോല് 

രാ കാലത്തിതം 
പങകകാട്ടില് കളിഷേല് 

ഉറങ്ങുകീതം 

എ൯ സ്വപ്പത്തിലുമേം 
നിന്നോജെ൯ ദൈവമേ ! 
നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ! 

ഞാ൯ ചേരട്ടെ, 

പാത ഹല്ലാം ട്ട 

വിണ് എത്തും ഏണി പോരു 
പ്രകാശമാം 
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നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 
നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 
ഞാ൯ ചേരട്ടെ. 

ഉണെന്നു ഞാന് നിന്നെ 
സ്കൂതിച്ചീടും 

കല് തലയിണയെ 

ബെതേലാക്കും 

൫൯ തൃമ്പത്താലുമേം 

നീന്നോടെ൯ ഭൈവമേ ! 

നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 

ഞാ൯ ചേനിടും. 

ആകശേമാഗ്ലമായി 

മളഹാന്നതേ 

പറന്നുപോകിീലും 
സഃന്താഷമേ 

എന ഗീതമെന്നുമേ 

നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 

” നിന്നോടെ൯ ദൈവമേ ! 

ഞചാസ൯ ചേനിട്ടം. 

201 ൨0൧ 
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ദൈവം തസ മമ്മമോരോന്നും 

വിസ്ലയമായ് ചെയ്യം 

കടതമേരു താന് നടന്നീട്ടം 
കാറദും ത൯ വാഫനംം 

അസ്ന ദിപ്യ പ്രാപ്യിയാം 

ത്തഴമേറും പം 

തന്നില് സംഗ്രഹമാമിച്ഛ 
ശോഭിച്ചിടുന്നേററം. 

ശുഭ്ധരേ, പ്രാപിപ്പിനു ധൈധച്ലം 

ഭയം തോന്നും മേഘം 

ചൊരിഞ്ഞീടും ആശിവ്യാദം 
അസംഖ്യമാം വിധം. 

ര. മന്മബുദ്ധിയാര ദൈവത്തെ 

വിധി ചെല്ലാതെ നാംം 

തന് കൃപയില് ആശ്രയത്തെ 

ചാരി പനുങ്ങിടാം. 

൫12009 17 71ന് 
ന്ത ത്തത്തതനത്തത്ത്ത്ത്ത്്തളു്്ത് 

൫൭, ദിവ്യ വിചാരണ ആല്മം 
തോന്നീടാം മറവായ്, 

ശോഭിച്ചിടും തിരുമുഖം 

പിന്നെ പ്രസന്നമായി. 

൬൦ ഭിപ്യമാം ത൯ സദുദ്ദേശം 

വികാശമായ് വരും 

മൊട്ടു കൈപ്പെന്നിരു ന്നാലും 

വൃദ്ടും ഫാ ! മധൂരംം 

൭൦ അന്ധവിശ്വാസംം പിഴ താ൯ 

തന്നക്രിയ ഗ്രഹിക്കാ 
സ്സുക്യുമാകിടുടം ദൈവം താ൯ 

വെളിവുടന നല്ലം. 

202 ൨0 
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ട്ട. 

ഥ 

ക്രിസ്തുവിനെറ ഭാനം എത്ര മധുരം 
പ്ലണ്ണുസമാധാനം വജ്ണു ആനന്ദം 

എത്രയോ വിസ്പാരം ഉമ്ഥോര നദിപോ 
അളക്കാമോ ആഴം ഇല്ലൊരലവു് 

എസെറ അടിസ്ഥാനം ക്രിസ്മുയേശുവി 
എഏണ്ണസമാധാനം ഉണ്ടു് നിശ്ച്യയംം 

൨ 

പണ്ടേ എരെറ പാവം മനസ്താക്ഷിയെ 

കുത്തി ഈ വിലാപം തീന്നതെങ്ങിനെ 

എ൯ വിശ്വാസകണണ്കഠം നോക്കിര്രൂശിന്മേര 

എല്ലാം തീത്തു തന്നു എ൯ ഇമ്മാനുവേല് 

എനെ 

൩ 

കത്തനുള്ളം കയ്ക്കിത മറഞ്ഞിരിക്കെ 

പേയി൯ സൂത്രം എന്നില് എല്ലാം വെറൂ൭ 

തത്ത ആയുധങ്ങഗ എല്ലാം തകരും 

ഇല്ല ചഞ്ചലങത്ങഗ ധൈഷ്യമേം പാരം-- 

എനറെ; 
ര 

ഭയം സംശധങ്ങറം തീരെ നിങ്ങുവാ൯ 
എത്ര വാശത്തങ്ങഥ തന്നിട്ടുണ്ടു താ൯ 
അതില് ഒരു വള്ളി ഇല്ലാതാകുമോ 

പോകയില്ലോ൪ പുള്ളി അവിശ്വാസംപേ 
__എനെ; 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്സ കസ റ്റ 

൫ 

ബുദ്ധിമുട്ട കഷ്ടം വലരെ വന്നാല് 

എനിക്കെന്തു നഷ്യം ഞാ൯ കത്താവി ന്നാം 

അപ൯ എനെറ സ്വന്തം തന്െറ രാജ്യവും 

എനിക്കുള്ള അംശം അതാരെട്ട്ക്കും---എസെറ 

ഈ യ്യ 

൨൧0൩. 203 
1. ഗം 

൧, യഹോവാ എനെറ ഇടയ൯ 

താ൯ എന്നെ നന്നായ് മേയിക്കും, 
ആശ്വാസ നദിക്കരികെ 
പ്പോഴും എന്നെ നടത്തുംം 

൨. താന് തന്െറ നാമം നിമിത്തം 
ആത്മാവിനെ തണുപ്പിക്കും 

എസ ശത്രുക്കശക്കു മുമ്പിലും 
എനിക്കു മേശ ഒരുക്കം. 

൩൭ ഞാ൯ദൂതൃപിനെറ നിഷില് 
(പ്രവേശിക്കണം നിശ്ചയം 
എന്നാലും ഭയമില്ലല്ലൊ 
യഹോവാ എന്നെ രക്ഷ്മിക്കും. 

രം രം ലോകത്തില് ഞാ൯ പാക്കുമ്പോഠം 
രുണ്യ നനു കൃപയും, 

എന്നെ പിത്തുടരും ; പിന്നെ 
ഞാ൯ എന്നും സ്വഗ്ലത്തില് വാഴ്ചം, 

നി ശിക 

204 
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ഥം 

൧൦ നിനേറതെന്നും ; ദൈവമേ, 
മേല് നിന്നടിയാരെ കേ, 
നിസ്േേറതാക്കു ഞങ്ങളെ 
ഇഫ പരങ്ങളിലും, 

൨0൪ 

൨. നിന്േറതെന്നും ; കത്തനേ, 
ഭൂമൌ പചോരിര കാക്കുകൃ 
വഷി സത്യം ജീവനേ, 
നിതൃപ്രകാമശ ആക്കും 

ം നിനേറതെന്നും ; ഫാ ഭാഗ്യം 
നിന്നില് ആശ്രയിഭപ്പോക്കു 

൧05 

രക്ഷിതാവേം സ്ററേഫിതാ, 

അന്ത്യത്തോല.ം പാലിക്ക. 

നിനേറതെന്നും ; രക്ഷകാം 
സൂക്ഷിക്കി ആട്ടിന്കൂടം 
നി൯ കാവല് അത്രേ രക്മ്ഷ 
താ നിന് നന്മയി൯ പങ്ക. 

നിനേറതെന്നും ; നടത്തു 
മുട്ടുക നീ തീത്തിട്ട 

പാപം എല്ലാം പ്വൊടരുത്തു 

ഞങ്ങളെ മോക്ഷത്തിന്നു. 

൨0൫ 

7270൧0 77൦ 7020 0) ൫൧൧ 
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8. 4.8. 4.8. 8.4. 
രക്ഷകന്െറ ദിപ്യ സ്സ്റേഹാര 

സവ്വം ശുഭം 

ദാനം സ്ഥിരം തന്െറ അന്! 
സയ്യും ശരഭം ; 

സൌഖ്യം തന്ന രക്തം ശ്രേഷ്ടം 

മുദ്രയിട്ട കൃപ ഫ്ണ്ണം 
രക്ഷിച്ച തൃക്കൈകശ ബലം 

സ്വ്വം ശുഭം, 

ഉണ്ടാകട്ടെ മാ സമ്കടം 

സ്വ്വം ശുഭം 

നമുക്കുള്ള രക്മ്മ എണ്ണം 
സ്വ്വം ശുഭം; 

ഭാഗയം ദൈവത്തില് വിശ്വാസം 
ഫലപ്രദം ക്രിസ്കെം വാസം 
ശുഭ്ധം തആതത്മാവി൯ ആവാസം 

സ്വ്വം ശുഭം, 

നാളെ ശുദ്ധനാളെ ന്നാശ 
സവ്വം ശുഭം, 

പാടും വിശ്വാസം ദുര്ദ്ദിനെ 
സ്വ്വം ശുഭം; 

പിതൃസ്സേഫം നമ്പി നിന്നാല് 
ഭയ ശൂ സവ്യാവശും തിത്താരു 
ലീപനോ മുതുവോ ആയേ 

സ്വ്വം ശുഭം: 
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നനന ്നന നനന്നന്ന. 
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നം 
ഥം പാപക്കടം തീക്കുവാ൯ 

യേശുവിനെറ രക്തം മാത്രം 
പാപബന്ധം അഷിപ്പാ൯ 

യേശുവി൯ രക്തം മാത്രം 
ശ്രീയേശുക്രിസ്മുവേം 
ദൈവത്തിസെറ കുഞ്ഞാടേ, 
രക്ഷ്മിക്കുന്നു പാപിയെ 
നിന്െറ തിരുരക്തം 

൨. 'വര്ട്ടെടുപ്പി൯ന വിലയായ്---യേശു--- 

വുണ്യൃയമില്ലാ പാപിക്കായ്__ യേശു. 

൩.൦ ദൈവത്തേ$ നിരപ്പം-- യേശു--- 

വേറെയില്ല യോജിപ്പും യേശു-- 

രം സാത്താനെ ആ൪ ജുയിക്കും? യേശു __ 

തീ അമ്പിനെ കെടുത്തും -- യേശു-- 

൫. ശാപത്തെ നീക്കിയതു--- യേശു- 

നുകത്തെ തകത്തതു--- യേശു --- 

൬൦ വുൃത്രത്വത്തി൯ ആധാരം യേശു 

ത്തത്മാവിനയെറ !പ്രക്ഷാശ ൦---യേശൂ-- 

൭, വാനം ആത്മ ജീവനില്-- യേശു-- 

സ്ഥാന തരും സ്വഗ്ശത്തില്--യേശു-- 

൮. ഏതു ഞാന് പ്രശംസിക്കും---യേശു-- 

ഇന്നു, സ്വഗ്ുത്തോല്ള് വും-- യേശു-- 

207 ൨0൭ 
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ഗ്ട, 65. 

ശം സഭയ്യ്േകാടിസ്ഥാനം 
ത൯ കാന്തനാം ക്രിസ്മൂ 

വെദ്ളം വചനംഭ്രലം 
അവഠ പുതുസ്തക്ടി 

അവളെ. വേശക്കാ൯ വാനം 
പെടിഞ്ഞു താ൯ തേടി 

തന് രക്തം ചൊരിഞ്ഞതാല് 

ഒീപ൯ അവ നേടിം 

വ് 

മാത്രം: 

208 

നാനാ ജാതിക്കാരെന്നാത 

ഒന്നവ൪ ഈ ഭൂമൌ 
നീട്ടൊന്നത്രെ രക്ഷയ്മു, 

കത്ത൯ വിശ്വാസവുംം 
ജനനം സൂതി. ഒന്നു 

വിശുദ്ധ ഭോജനം 
ഏകാശ അവര് ലാക്കു 

കൃപയാത നിറഞ്ഞു. 

ലോകക്കാശയ്യംം നിന്ദം 
പീഡം ഞെരുകുവും 

ശീശ്മാം ഇടത്രതൂടാലം 

ഭിന്നിച്ചം കാഞ്കയാല് 
ശുദ്ധ൪ നോക്കി കരയും 

എത്രനാഠാക്കീവിധം ! 

വേഗം ല്യാകുലം മും 
വരും നിത്യാനന്ദം.” 

പോരാട്ടം സകടങ്ങഗ 

പ്രയത്നം ഇരിക്കെ 
വാഞ്ചരിക്കുന്നുന്ടി സഭ 

പ്ണ്ണശാന്തതയെ ; 

കാത്തിരിക്കുംറഫെത്വം 

ദശആിക്കും നാഗധവരെ 

ജയം കൊള്ളും മാ ൩ഭ 

ആശ്വസിക്കും വരെം 

ഭൂവില് ത്ൂ'യേകനോടു 
സംസഗ്ശ്ും സഭയ്ക്കു 

ജുയിച്ച ശുദ്പരോടു 
രഹസ്ൃക്ൂട്ടായു ; 

. ഹാ ശുദ്ധ൪ം,. ഭാഗ്യവാഗ്മാ൪ 

ഞങ്ങളും അവര പേര 

സ്വഗ്റേ താ്ശൃയായ്ക്കാസം 

ചെയ്യാസ അരു കത്താ. 

൨ 

“277൦75 മ 0്ലക7 

6.7, 

൧൦ ഇമ്മാനുവേല് ത൯ ചമ്-തില് 

നിന്നൊഴ്ചകും രക്തം 

പാപക്കറ നക്കും അതിത 

മുക്കി തീന്റാല് ആരും. 



൧09 

ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്ച കഠം 

എ൯പേകേശു മരിച്ചെന്നു 
ഞാ൯ വിശ്വസിക്കുന്നു 
പാപം എന്നില്നിന്നു നീക്കാന് 

രക്താ ചിന്തി യേശു. 

കള്ള൯ ക്രൂശിന്നുറവയില് 

കണ്ട പാപശാന്തി 
അവനെ പോല് ഞാനും ദോക്കി 

കണ്ടേ൯ പ്രതിശാന്തി-_- ൫൯ 

കുഞ്ഞാട്ടി൯ വില ഏറിയ 
രധിരത്തി൯ ശക്തി 

വിണ്ടുകൊട്ളം ദൈവസഭ 

ആകെ വിശേക്ഷമായി്__ എ൯ 

ത൯ മുറിവി൯ രക്ത നദി 
ഞാ൯ കണ്ടതിനുശേഷം 

വീട്ടെട്ുടപ്പിന൯ സ്റ്റേഫം ഹൃദി 

ചിന്ത ഇന്നും ഏന്നു ം--- ഏഎ൯ 

വിക്ംള്ളതാം എന്െറ നാവു 

ശവക്കുഴിക്കുടളില് 
മെടനം ആയാല് എ൯ ആത്മാവു 

പാറും ഉന്നതത്തില് ൩ 

൨0൯ 

% ിപ്ട 
0 ൭0൪, 0227 2൧/0 77 മട 2൭ 

(. 17, 

ഇന്നേയോഒം തണച്ചോനേ. 
ഇനിയും തുണെക ; 

ഇഹ ദുഃഖെ രക്ഷയും നീ 
ഇടയെ൯ന നിത്യ ഗുഹം. 

നി൯ സിംഹാസന നിഴലില് 
നിന്൯ ശുദ്ധ൪ പാക്കന്നും 

നിന൯ ഭജും മതി അവക്കു 
നിഭയം വസിപ്പാന൯ു. 

പവ്ൃതങ്ങഗം നടും മുമ്പെ 
പണ്ടു, ഭമിയെക്കാശ 

പരനേ നീ അനാദിയായ് 
പാക്കുന്നല്ലോ സദാ. 

ആയിരം വക്കം നിനക്കു 
ആകുന്നിന്നലെ പോൽ 

ആദിത്യോദയ മുമ്പിലെ 
അല്പയാമം പോലെ, 

൫, 

൬. 

210 
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01 

നിത്യനദിപോലെ കാലം 
നിത്യം ത൯ മക്കളെ 

നിതൃത്വം പ്ലകിപ്പിക്കുന്നു 
നിദ്രപോലെയത്രെ. 

ഇന്നേയോമം തൂണചചോനേം, 
ഇനിയും തുണെക്ക ; 

ഇഫം വിട്ടു പിരിയുമ്പോ 
ഈയെനു നിതൃഗൃഹം. 

൨൧൧ 

നം 

എ൯ ആത്മാവേ, നീ ദുഃഖത്താല് 
വിക്മാദിക്കന്നതെന്തിന്നായ് ? 
വന്നിടും വിണ്ടെട്ടപ്പി൯ നാഠം 
കാത്തീറ്ടുക ക്ത്താവിന്നായ് 

നി കാത്തിരിക്ക കത്താവിന്നായ് 
നീ കാത്തിരിക്ക കത്താപിന്നായ് 
കത്താവിന്നായ് എപ്പോഴ്ചം കാത്തി 

[രിക്ക, 

നിന് സ്റ്റേഹസവ്ര മത്നമെല്ലാം 
വൃഥാവിര എന്നു തോന്നിയാല് 
നി ഓത്തു കൊശ തന്ന വാദഭത്തം 
കണ്ടിടും നീയും കൊയ്ക്കി൯ നാഠം 

__നീ കാത്തി 
കത്താവോടകന്നോടിയാര 
നിനു ഓട്ടം എല്ലാം ആഘന്ധൃം 
തന്നോടുകൂടെ നടന്നാല് 
എല്ലാ അദ്ധ്വാനം മാധുയ്യം_നീ കാ 

നി൯ കട്്നീരിന് (പ്രാത്ഥന 
താ൯ കേഷക്കാതിരിക്കുന്നുപോ ? 
വിശ്വാസത്തിന്െറ ശോധന 
ഇതെന്നു മറന്നുപോയോ 4__നീ കാ 

നി സ്നറേഡിക്കുന്ന നേകരും 
കത്താവില് ഉറങ്ങിടടമ്പോഠ്ം 
ഉയി ക്കം അവരേവരും 
ഏന്നോര്യതു ആശ്വസിച്ചുകൊഠം_ന്ീ 
നി൯ ഭക്തിയികകല് ക്ഷീണ്ടിപ്പാ൯ 
പരിക്ഷ പെരുകുന്നുണ്ടേ ? 
നി൯ ശക്തി ആവത്തിക്കുവാ൯ 
ദിപ്യവഷിയൊന്നുണ്ടെ ഖാ നി കാത്തി 

6 
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ക. 11 

വി'ണീടും നല വിരന്മാ൪ 
യുവാക്കളൂ.ം വിലപിക്കും 
കത്താവേ കാത്തീടുന്നവ൪ 
ത൯ നിത്ൃശക്തി പ്രാപിക്കം__നീ കാ 

[,ഠഴ൦ ്ല്റേഹം 

൨൧൧ 

“2777 700 700 0/0, 000 5/07)7" 

നട്ട, 65. 

യേശുവിന് ദിവ്യ സ്നേഡം 
എന്നോ$ വണ്ണിക്കം 

തന് ജ!വനെ എ൯ പേക്കായ് 

വെച്ച വൃത്താന്തവും ; 
ആയതെനിക്കെപ്പോഴ്ച്ം 

ആനന്ദം നല്ലുന്നു 
തന് സ്യേഫ കൊടിക്കീഴില് 

പസിക്കും ഞാ൯ എന്നും 

യേശുവി൯ ദിപ്യസ്സേഹം 
എന്നോടു വണ്ണിക്കം 

യേശുവി൯ ദിവ്യ സ്നേഡം 

എന്നോട് വണ്ണികം 

എന് ഫൃൂദയത്തെ അതു 

കവന്ിരിക്കുന്നു ; 
ചിന്തിക്കും തോറും ഏററം 

മാധുയ്യമാം അതു 

ഇ വ്വിധമാം സന്തോഷം 

ഉ ധ്പ്രീയിര ഇല്ലെങ്ങം. 
യേശുവിന്. 

യേശുവിന് ദിവ്യ സ്നേഹം 

എന്നോ$ വണ്ണികും 
അറിവിനെ കവിയും 

ത്ത സ്നേഫത്തി൯ നീലം 

പീതി ഉയരം ആഴം 
എന്തെന്നു ഗ്രഫിപ്പാ൯ 

നിത്ൃതയികലും ഞാ൯ 

ശക്തനാഷ്യയരുമോ € 
യേശുവിന൯-- 

യേശുവി൯ ദിവ്യ സ്നേഡം 
എന്നോട് വണ്ണിക്ക, 

നിബ്ല്ന്ധിക്കുന്നതെന്നെ 

ശുദ്ധിയില് ഒഴീവിപ്പാ൯ ; 

ലം 

ഥഃ 

൩൦ 

രരം സ്ററഹം ദിനം തോറും 
എ൯ സോദരഭരാട്ട 

കാണ്ടിപ്പാ൯ നിനെറ കൃപ 
നല്ലേണം ദൈവമേ. 

യേശുവിന്. , 

യേശുവി൯ ദിവ്യ സ്നേഫം 

എന്നോടു വവണ്ണ്ണികും 
ഭൂവ്'ത അതെന്നാശ്വാസം 

ജ്ടീവിക്ും നാളെല്ലാം ; 

ആകക്ടിച്ചീടുന്നെന്നെ 
തമലേക്െപ്പോഴ്ചം, 

വേഗം ഞാ൯ ചേരും തന്െറ 
ഭാഗ്യ സന്നിധിയില്, 

യേശുവിന്, 

ഗ്. 
ലോകരെ രക്ഷ്മിപ്പാനായി 
ഏകജാതനെ ഇഡ 

മുത്യുവിന്നു നല്ല്റിയ 
“ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു? 

പുത്രനില് വിശ്വസിക്കും 
മത്യരെ ശുദ്ധം ആക്കാ൯ 
പാവനാവിയെ തരും 
ദൈവം സ്സേഡം ആകുന്നു. 

ശത്രു രക്ഷ്ഷണത്തിന്നായ് 

പുത്രനെ മൂത്യൂപിന്നു 
ദാനം ചെഷ്യ താതനാം 

ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നും? 

തന്നെ നാം സ്നേഫിച്ചതി൯ 

മുമ്പില് നമ്മെ നിത്യമായ 
സ്നേഫിച കൃപാലുവാം 
ദൈവം സ്സറേഫം ആകുന്നും? 

മര്യരാം പുഴ്ടിക്കശ നാം 
അതുുന്നത പൂത്രഗ്മാ൪ 

ആവാ൯ കൂപ നല്ല്രിയ 
ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു.” 

നന്മികെട്ടോരാം നമ്മെ 

നന്മകളാല് നിറച്ച 

സ്വ്വനാളു.ം കാക്കുന്ന 

ദൈവം സ്സേഫം ആകുന്നു? 

൨൧൨. 
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൭൦ പാദത്തില് വന്നൊരു 14. 

പാപിയെന്നെ മോചി 

ജീവ൯ നല്ലി പാലിക്കും 

ദൈവം സ്നേഫം ആകുന്നു. ? ഥം 

൮. ഇവ്വിധം ദിവ സ്നേഹം 

ഭൂവില് ആക്കും നാവിനാല് 

ചൊതവതിന്നാവതില 
ദൈവം സ്നേഹം ആകുന്നു. ? കി 

[1 ന 

൧ം സ്നേഫം ആകുന്ന പിതാവേ 

സ്നേഹം ആക്കുന്ന പുത്രനേം 
സ്നേഹമാം പിശുദ്ധാത്മാവേം 
സ്നേഫം എനിക്കു നല്ല,ക . 

രം 

പൃണ്ണഫൃദയ ത്തോട്ടം എ൯ 
ഫൃണ്ണമനസ്സാത്ഥാവോടും 

പ്പസ്ണുശ ഒമിയോട്ടം ഏന്നും 

നിന്നെ ഞാ൯ സ്നേഹിക്കേണമേം ൫൭. 

യേശു എന്നെ സ്നേഹിച്ചഭപാല് 
എ൯ സഹോദരരെ ഞാനും 

സ്റ്റേഹിച്ചീടുവാ൯ കത്തനേ 
സവ്വദാ കൃപ നല്ല,കം ൬൦ 

ശത്രുക്കമെ സ്നറേഫിച്ച ഞാ൯ 
മിത്രങ്ങളെ പോൽ അവക്കു 
സന്തതം നന്മ ചെയ്താന് നി൯ 
ചിന്ത നഃല്ല,ണം എനിക്കു. പാ 

ഭഷണം പറയാതെയും 

ദോഷം കണക്കിടാതെയും 
സവ്യവും പൊറുപ്പാ൯ ഭിപ്യ_ 

സ്നേഹം ഹൃനിക്കു പകരുക. 1 

നാവിനാല് അല്ല സ്നേഹം എ൯ 
ജീപിതത്തിരു വിള ഞൂവാ൯ 
സന്തതം യേശു രക്ഷകന് ലു 
അന്തരംഗെ വാഴെണമേ, 

൨ ൧൪ 

(. 14. 

എന് പ്രിയ൯ എനിക്കുള്ളവ൯ 

എന്നെ വീട്ടെട്ടപ്പാ൯ 
പാപലോകത്തിൽ വന്നു താ൯ 

ശാപഭൂത്യു ഏറും 

എന് പപ്രിയ൯ ഹഎനിക്കുള്ളവ൯ 
അന്നവസ്റ്രാദികഠം 

തന്നു ദിനംതോറും അവ൯ 

എന്നെ പാലിക്കുന്നു. 

ള്൯ പ്രിയന് എനിക്കുള്ളവ൯ 

ഞാ൯ ക്ഷിണ്ടിക്കുംനേരം 

താങ്ങുന്നെന്നെ പ്രേമമോടെ 
തങക്കക്കരങ്ങളിര. 

എ൯ പ്രിയ൯ ഹുനിക്കുള്ളവ൯ 
ഞാന മൂ ഃഖിച്ചിട്ടമ്പോഠം 

തന് മുഖപ്രസാദം അതരേ 
സമമ്ഷോലം നല്ലുന്നു 

എന് പ്രിയ൯ എനിക്കള്ളവ൯ 
ത൯ പ്രമാണാങ്ങമള ഠല് 

നീത്തിവഴികളിരു ഫന്നെ 

നിത്യം നടത്തുന്നും 

എനു പ്രിയന൯ എനിക്കള്മവ൯ 
എന്നില് വസിച്ചവ൯ 

തന്നോടനുരൂൂപ൯ ആക്കു (ന്ന്) 

ഏന്നെ അനുദിനം, 

എ൯ പ്രിയന് ഹൃനിക്കുള്ളപ൯ 
സ്വന്തം അവന്നു ഞാ൯ 

ഭതുശേഷം വാചം ഞങ്ങ 

മഥോക്ഷേ എന്നെന്നേക്കും. 

൨൧൫ 

൭. 1൧. 

എനു പ്രിീയനെഠ സ്വരം 
ഇമ്പം എനിക്കതു, 

ഛൂന്നും ൭ കക്കുന്ന ഞാനം 

| 
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രം എന് പ്രിയരെ സ്വരം രം 

അമ്പാടെ നല്ലുന്നു 

എ൯ പാപത്തിന്നു മോചനം 

ഞാ൯ പീ്ഴചട്ടമ്പേഠ, 

൩.൦ എന് ്രിയമെഠറ സ്വരം ൫. 

ഞാ൯ ദുഃഖി ഭെമന്നേരം 

സദയം തരുന്നെനിക്കു 

ധുഷ്യാശ്വാസത്തെ; മസ്സേഫിച്ചീടുന്നോ എന്നെ ? 

രം എ൯ പ്രീയനെറ സ്വരം ൬൦ ഏന്റെറ സ്നേഹം കത്താവേം 

ഏകുന്നു സുഖം ഏതുമില്ലയെങ്കിലും 

രോഗത്താര വലയുന്നോരു കൃരപയാലതിനെ നീ 

ദേഫത്തിന്നെപ്പോഴ്ചം. വദ്ധിപ്പിക്കുമാറാക. 

൫. എന് (പ്രിയനെറ സ്വരം 

ഫെറ ്രയാസത്ഭഗം 

ആവശ്യങ്ങാര ക്ഷിണതയുംം 217 പ് 

സവ്യം തീത്തിടടന്നു, 

ന൬ം എന് (പ്വിയസെറ സ്വരം 

ഫന്നും നടത്തുന്നു 

എന്നെ രാ ലോക്യാത്രയില് 

തന്നാത്മാവിനാലെം 

൭൦ എ൯ പ്രിയന്െറ സ്വരം 

എന് ഉ ഒജിന്നാനന്ദം 

മന്നില് ഞാന് ജിവിക്കമബ്പോഴ്സ്ം 

എന്നും ഫഎൃന്നേക്കുമേ. 

ച് 
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ഴ് 

൧. കേശക്ക എന്െറ തആആത്ഥാവേ, 

യേശു മനസ്പ്ലിഞ്ഞു 

ചോദിക്കുന്നു ഫേ പാപീ 
൩.൦ 

സ്റ്റേഫിക്കുന്നോ നീ ഏന്നെ € 

൨. ആഭിയിജത ഞാന് തന്നേ 

തിരഞ്ഞെടുത്തു നിന്നെ 

ആളല്യം നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു 

പിന്നെ നിന്നെ രക്ഷിച്ചം 

൨. പെറഠതങള്ള കുഞ്ഞിനെ 

മറക്കുന്നതെങ്ങിനെ ₹ 

അപാം മാന്നീടിലും 

നിന്നെ എന്നും ഞാ൯ ഓക്കും. 

7, 206 67124 0 7775 702൦ 07700 ൪270 

നിന്നെ എരെറ മഫത്വംം 

വേഗത്തില് ഞാ൯ കാണിക്കും 

എന്നാല് ആയതിനു മുമ്പെ 
നിന്നെ ശുദ്ധി ആക്കണം: 

എ൯ സിംഫാസനത്തി൯ മേല് 
വേഗത്തില് നീ ഇരിക്കും, 
ഞാ൯ പിട്ടെടുത്ത പാപീ 

ട്ട. 

യേശു സ്നേഹം ഓത്താത്തു പാടാം 
ശാശ്വതം ഈ സ്നേഹം നിസ്മല്യം 
കുഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തം ഓത്തും ഗാനം 

മോദമോടെ പാടാം എന്നാളു.ംം 
വേഗഠ നാം ചേന്ീടും 

ഭംഗിയേഠിയ ആ തീരത്തു 

വേഗം നാം ചേന്നിടും 

ഭംഗിയേറിയ ആ തീരത്തു. 

തവ൮ണ വകു സുഖപ്പെടീടാം 

ജീപനദിയിരു കുളിചീടില്ം 

നിത്യജിവനും സന്തോഷവും 
ദത്തം ഈ രക്തത്താല് സ്വഗ്ശൂത്തില്ം 

വേഗം നാം 

ക്രിസ്കനാമം നാം കേഷക്കമ്പോളെ. 

ഫൃഭയത്തില് ജുാതമാം മാ സന്തോ 

പ്തത്തിയാവതോ സ്വദ്ലൃത്തില് നാം 

എത്തി തന്൯ സ്തൂതി പാടീട്ടം നാ. 

വേഗം നാം-- 

അന്തൃസ്വസ്ഥത പ്രാപിപ്പോട.ം 

കാന്തന്നായിഫെ ജീവിക്കുക നാം 

സ്വസ്ഥത സ്വഗ്രഗേ ലഭ്യം അപ്പോഴ 

ഭാഗ്യവാന്മാരുടെ പന്തിയിൽ 

വേഗം നാം-- 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഗ്ഗു കഠ്ഠ 82 
പനന ണ്ണാ 

൫, ലോകവാസം ചെയ്യും നാ ഭക്കെ 

ഏകലാകാകണം “വിശുദ്ധി? 

ലഭ്യമാവാ൯ തൃക്കൈയിരുനിന്നു 

ശോഭയേറിട്ടം പൊന് കിരീടം. 
വേഗം നാം--- 
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105. 

ഫാ എത്ര മോദം എന് സ്വഡ്റുതാത൯ 
ചൊല്ലസ ത൯ സ്നേഹം ത൯ വേദ. 

ത്തില് 
കാണുന്നതില് ഞാന് വിസ്മയ കാഷ്യം 
യേശുവിന് സ്നേഹം അതിവശേഷം 

എത്രമോദം__.താ൯ സ്നേഹിക്കുന്നു 

സ്നേഹിക്കുന്നു സ്റ്റേഫിക്കുന്നു 
ഏത്രമോദം-__താ൯ സ്നേഹിക്കുന്നു 
സ്സ്റേഹിക്കുന്നെന്നെയും. 

തന്നെ ഞാന് മറന്നു ഓടിയാലംം 
എന്നെ താന് അത്യന്തം സ്നേഹിക്കുന്നും 
ത൯സ്ററേഹഫകൈകളിലേകോട്ടം ഞാ൯ 
യേശുതന൯സ്നസേഹത്തെ ഓത്തിടടമ്പോഠം 

ഛത്ര-- 

യേശു സ്നേഫിക്കുന്നെന്നെ എത്രയും 
സ്നേഹി ചീടുന്നവനേയും രം ഞാ൯ 
സ്വഗ്ലഗം താന് വിട്ടിറങ്ങി സ്നേഫത്താല് 
ക്രൂശിത മരിച്ചതും തന് സ്സേഫത്താല് 

ഏത്ര-- 

വിശ്രമം ഏറെയുണ്ടിയുറപ്പില് 
ആശ്രയത്താലുണ്ടു വാഴ്വും തന്നില് 
യേശു സ്ന്റേഫിക്കുന്നെന്നുചരിക്കിരല് 
സാത്താ൯ ഭയന്നിതാ പാഞ്ഞിടുന്നു. 

എത്ര 
മാരാജ സെൌനന്ദ്യ്യം ഞാന് കാണ്ൂധ_ 

യമ്പോഗം 
ട്ടൊന്നേവാടാ൯ എനിക്കുള്ളെമ്കിത 

നിതൃതയില് ഏനെറ പാട്ടിവണ്ണം-_ 
യേശു സ്നേഫിക്കുന്നിതെന്താശ്യും !” 

ഫൃത്ര-- 

ക 19 ൨൧൯ 
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൧ 

എന്നേശു തനു വിലതിരാ സ്നേഫമാക്കു 
വണ്ണ്ണികാം & 

തന്നന്തികെ ചേന്നത്ചായതറിഞ്ഞോക്കു 
താ൯ സാദ്ധൃം 

യേശുവി൯സ്നേഫം-ആശ്വയ്യസ്നേഫഥം 

യേശുവി൯ സ്നേഹം. ആശ്യ്യസ്സേഫമേം 

൨ 

മാ പാപിയെന്നുടെ ദോഷത്തെത്തിത്താ__ 
മോദം നല്ലി 

പാപാന്ധശക്തിയെ വെന്നീടാറാള്ളാ_ 
ത്മാവും നല്ലി__യേശുൂ-- 

൩. 

താ൯ നാമം ചൊല്ലന്നതെത്രമോദം എന്ന. 
കതാരില് 

വന്നു അവന് ചിന്ത എങ്കിലപ്പൊളു ണ്ടാ_ 
മാനന്ദം --- യേശൂ----- 

രര 

ഇപ്പാരിലധികരുഃഖമെന്നില് നേരിടുമ്പോഗ 
ഞാ൯ 

തല്ലാദേചേരുന്പോധ ഒക്കെ വേഗംപോ. 

യ്ലറയുന്നു__ യേശു. 

൫ 

കാണാത്തേനെ കണ്ടിട്ടാനന്മിച്ചിടുന്നു ഞാ_ 
നിപ്പോഠ്ര 

കാണാം മുഖാമുഖമെന്നുറച്ചകാത്തിരിക്കു_ 

ന്നു-_-യേശു... 

ന 
മത (പ്രാണനംഥനെറ ശബ്ദം കാതിനെത്ര 

മോഘം - 

എംപ്പാച്ും കത്തനോടൊന്നായ്ക്കുപ്പോന_ 

ത്രെ എന് മനം__യേശൂ__. 

൭ 
വിശ്വാസമോടല്ലനാമിഫെ ഞാ൯ പാത്ത 

നന്തരം 

യേശുകൊണ്ടു പോകു മെന്നെ തസ്പിതാ_ 
വിശ വീടതില്_യേശു__. 
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ലേ എമന്നശുവി൯ സ്നറേഫം പോലില്ലൊരു 

സ്റ്റേഥം മറെറങ്ങുമെ 
ദൈവ സമാധാനത്തിനംശിയായി് 

എന്നെ താ൯ തിത്തലലൊ 
യേശുവിള് സ്സ്റേഹമെ 

അത്ജഭുതസ്നേഫമെ 
ആലസ്ൃമുഭഭ പാപിയെ നീ വാ 

യേശൂ സ്നേഫം കാണാന 

൨. എനന്നേശുവി൯ ഫൃദയം പോലിലേ 
വേറൊരു ഫൃൂദയം 

എ൯ ക്രലേശാരിക്യുതകമള. നിക്കി 
രക്ഷ ചെയ്യുമെന്നും യേശു 

൩. എന്നേശവിന൯ു ഉഞമ്പസ്വരം പോലെ 
വേറില്ലൊരു നാദം 

ആദ്ര സ്നേഹവും ദയ കനിവും 
ഉജ്ഭള നത സ്വര യേശു 

രം എന്നേശുവി൯ ശബ്ദം ശ്രവിക്കുവി൯ 
അലഞ്ഞുഴലാരെ 

ത൯ മായ്ട്ിത നിന്നെ ക്ഷേമമായവ൯ 

അണൊെച്ചിടടം നന ---- യേശു 

ച] 
& ി ക ി 
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പ്ര. 
ഥം സ്വഗ്ഗോന്നതെ നക്കള്ള 

മാ പുരോഹിതനെ 
ആഥ്രതയെ മോദമായ് നാം 

ധ്യാനിചിടുന്നിതാ. 

൨൨൧ 

൨. തന്മാനസം ദയാപ്പണ്ണം 

തഭന്ന ആയതിനാരു 

നമമ്മോട്ടഗകുരളലിയു (ന്ന്? 

ആശ്വയ്യസ്നേഫത്താല്ം 

൩൨ തന്നുളജിത അന്ദകമ്പയെ 

നന്നായറിഞ്ഞ താന് 

നമുടെ ദേഹം ബലഹീ_ 

നമെന്നഠിയുന്നം 

൨൨൧0|ര൦. സ്വന്തമാം അനുഭവം ത-- 

നിക്കുള്ളതുമൂലം 

വ൯പരിക്ഷയി൯ കാഠിമ്പം 
താനഠിയുന്നഹോം. 

൫, ബലഹിനജഡത്തിന്െറ 
നാളൃകളിത താരും 

നിലപിളി കണ്ണൂനിരും 

വുറപ്പെടുവിചാ൯. 

൬൦ ത൯ അംഗങ്ങ സഫീക്കുന്നം 

തൊകക്കഷയും ഓരോന്നയ് 

ഇന്നും പട്ടകൊഠ കയാല് താസ 

പീഴ്ടം സഫിക്കുന്നു. 

൭. മമങ്ങിക്ര്തും തീരിയെ കെ 
ടടത്തിടഠ്ത്ത കത്തന്൯ 
ഭംഗിയായതിനെ ജ്വലി- 
പ്പിപ്പാ൯ ശ്രമിക്കുന്നു. 

ഓട ചതഞ്ഞാലതിനെ 

ലടിചിടടകില്ല 
കടുത്ത മാ പാപിയെ കൈ 

പിട്ടുകി ല്ല കത്ത൯ 

താണ്ടയായ്ക്കിശവാസമോടെ 

നാമും ഈ സ്മ്യം 

ത൯ കൃപ ശക്തികളേ 

പാദിച്ചപേക്കിക്കാം . 

ഥാം ആപത്തിനെറ നാഴിക്യിര 

ആശ്വാസമാം കൃപ 

താപപ്പെട്ടം നാമും പ്രാപി 

ചീട്ടും അസ്സംശ്യംം 

101 ലിഴ൨൦ടട ശ്ഥ 
൨. ൨.൮ 

4൧൧ 
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൧ 

കരിസ്മ പുന്നാട് ക്ഷമിചതു പോല് 

നിത്യവും ഞാ൯ 

എ൯ സോദരരോടട കുററങ്ങടെ. 
ക്ഷഥിക്കെണം 

ഹൃുദയപ്ൃവ്വം ക്ഷമിച്ചിടാഞ്ഞാല് 

എ൯ ദൈവം എനന്നോട്ട്ം ക്ഷഥമിചീടാ.. 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഗ്ഗകമം 

൨. 

ഏഴ് എഴഴപതോലം പിഴകഠം 

ഉണമയില്ൽ ഞാ൯ 

സഹോദരരോട്ട ക്ഷമിച്ചിടാ൯ 
സഹായിക്ക 

യേശുവിനെ ഞാ൯ അനുഗമിപ്പാ൯ 
വിശ്വാസത്തെ വഷ്ധിപ്പിക്േണമേ. 

൩. 

സകല കൈപ്പും കോപം, ക്രോധവും 
അകന്നുപോയ് 

സരമൃത, ദീഫ്ചശാന്തതം ദയ 
ര്സ്ത്റരഫഹമതും 

എ൯ ഭ്രഷണങ്ങളഠയണിഞ്ഞു ഞാന് 
അ൯പുട്ള രക്ഷകന് പി൯ചെല്ലണം. 

രം 
യേശുവില്നിന്നു ക്ഷമ ലഭിപ്പാ൯ 

എല്ലായയ്യ്യോ്ചം 
യേശുവെപ്പോലെ ഹല്ല വരോട്ടം 

ക്ഷമിക്കണം 

ക്രിസ്പേശുവിന് സ്വരൂപം ലോകക് 
കാണിപ്പാന് എനിക്കു തുണയ്ക്കരകേം 

൫ 

യേശു എസ ഹൃദയത്തില് സതതം 
വാസം ചെയ്തതില് 

സ്ററേഫാത്മഥാവു സമാ സവ്വരോടും 
ക്ഷഥിച്ചിട്ടം 

ദൈവവുത്രാ, നിനെ ദു ശ്ാന്തമെ൯ ജിവിതത്തില് പ്രമാണാമാകണോ. 
൦ തക തതരതതതെരമതരതതരയയയതതയതരയകയയയയം 

110142 6ടട 
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ചം റ്; 

ച] 

പിക്കായുമള്ളാരുറവ 

വാ്യരപ്പെടുതാകേണമേ' 
ദൈവപുത്രനു വാഴ്ക പ്പെട്ടോന് 
ത൯ അടികള ല് സ്വസ്ഥ൪ നാം 
ത൯ തൊഴുതു വിട്ടോടിപ്പോയ് 
ഞാ൯ അരിക്ട്രനായെങ്കിലും 

൨ ൨൩ 

ട് 

ആട്ടിനുകുട്ടി ത൯ രക്തത്താല് 
ഞാ൯ ഹിമത്തിലും വെണ്ടയാം 

വെണ്ടയായോട്ടം വെണ്ടയായീട്ടം 
കുഞ്ഞാട്ടി൯ നിണ സ്താനത്താല് 
ഞഭബ ഫിമത്തിലും വെണ്ടയാം, 

൨ 

മുഗമുടി ധരിചാ൯ അവന് 
കൂശെടുത്തു ക്ഷിണിച്ച ഹോ 
താ൯ സഹിച്ചു മാ ഖേദങ്ങഠം 
പാഴില് അല്ല ത൯ കഷ്ഷുത 
പാപം നീക്കും ഉറവയിരു 
ഞാ൯ വന്നു കളിച്ചീടട്ടെ 
ത൯ തിരുനിണെ സ്ത്റാനത്താല് 
ഞാനു ഫിമത്തിച്ചും വെണ്ടയാ ഞാന് 

൩ 

തേനേ നിന്നെ വിട്ടു ഞാന് 
തെററിപ്പോയ് പലപ്പോഴ്ചമെ 
രക്തവണ്ണമെ൯ പാപങ്ങംം 
ശുദ്ധമായ്ടാ വെള്ളത്താല് 
വാശത്തം വിശ്വസിച്ച ഞാ 
വന്നിടുന്നുവയിങ്കരു 
ദൈവികമാം സ്റ്റാനത്തിനാരു 
തോന ഫിരത്തില്ും വെണ്യാം-- ഞാ൯ 

൨൨൪ 

രഗ 1/02/ 0൧൧ 70 7൦920 2? 
11.9. 11.9. 

ശുദ്ധിക്കായ് നീ യേശുസമീപെ ചോയോ ? 
കുള ച്ചോ കുഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തത്തില് $ പ്ൃണ്ണാശ്രയം ഇര നിമിഷം ത൯ കപ തന്നില് വെചോ ശുഭ്ധിയംയോ നി ? 
കുളിച്ചോ കുഞ്ഞറട്ടി൯ 
ആത്മ ശുദ്ധി നല്ലം രക്തത്തില് ? 
ഫിമംപോൽല് നിഷ്ണുളുകമോ നി 

അമ്മി ? 
കുളിച്ചോ മ്ടഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തത്തിരു? 

൫൨. 

അനുദിനം രക്ഷക പക്ഷമത്തോ നീ 
ശുഭ്ധിയയ് നടന്നിടുന്നതു ? 

ഭൂശേറിയ കത്തനിരു നിനക്കുണ്ടോ 
വിശ്രമം നാഴികതോറുമേ ? 

കുളിച്ചേം__ 



ഒ 

൩. 

കത്ത൯ വരവില് നി൯ അങ്കി ശുദ്ധമോ ? 
ഏററവും വെണ്ടയായ്ക്ുഠണുമേോ 4 

സ്വപ്പുരത്തിര വാസം ചെയ്യിടാ൯ യോഗ്യ 

പാത്രം ആഴ്യീരുമോ അന്നാളില് ? 
കുളി ച്ചോ-_ 

1 

൪ 

പാപകുഠറ ഏറഠ അമ., നി നീക്കി 
കുഞ്ഞാട്ടി൯ രദതത്തിത കുളിക്കു 

ജീപനീ൪ ഒഴ്ചികുന്നു അശുദ്ധക്കായി 
കുളിച്ചു ശുദ്ധിയായിടടകം കുളിചോ-- 

225 ൨൨൭ 

“1/0 ൧0770055 220 0020 

1 ]ടട. 

൧ 

ശുദ്ധാധിക്ൃം നല്ല, : നത തീക്ടതയും 
പോരാട്ടക്ഷമയും ; പപരുഖവും 

കത്തനില് വിശ്വാസം തന ദുക്ജിബോധം 

സേവയിരു സമന്താക്കം ; പ്രാത്ഥന 
സ്ൈയ്യം. 

൨ 

പാരം നന്ദി നല്ല, ; തന്നില് ഉറപ്പ 

സല്ക്രിസ്തിയ തീക്ക്കുത, ത൯ വാക്കീന ആശ 

ത൯ കരൃശിങ്കര ദുഃഖം ; സഹതാപവും 

പരീക്ഷയില് ക്ഷമ ; രക്ഷ്മാ നന്ദിയും. 

൩. 

കായശുഭ്ധി നല്ല, ; ജയ ശക്തിയും 

ഭൂബന്ധ വേര്പാടും ; രാജ്യവഴഞ്ചരയും 

മോക്ഷത്തിന്നറ്ഥത ; ഭാഗൃശുഭ്ധിയും 

നി൯ സദദശനാവാ൯ ; അനുഗ്രഹവും: 

നി നട ട് 

൧൧6 

൧. എ൯ ആത്മ സ്നേഹിതാ 

നി പാപദ്വേഷക൯ 

എ൯ പാപ ഭാരം നീക്കുക 

ഞാന് ദോഷം ഉഭ്ളവ൯-: 

൩.൦ 

രപം 

൫൦ 

810240൧൫ ൧1111 71174177 

എന് ഉള്ളം ഒക്വെ 
വിശുഭദ്ധമാക്കുവാ൯ 

വന്നെനെറ ഉദഭ്ഭളില് ആത്മാവേ 
ന! പാസം ചെയ്യുക. 

എന് ഫൃുദയത്തെ നീ 
നി൯ ഗുഫം ആക്കുക 

ഞാ൯ ചെയു പാപം സ്വ്ൃവും 
ക്മഷമിച്ചടേണമേ. 

എന്നെ നി൯ സ്വന്തമായ് 

സ്വികരിക്കണമേ 

സവ്ൃസ്വം നിന്െറ വകയായ് 
ഞാ൯ കാക്കര വെകുട്ടെ 

കൃപ (2൦൦ 

൨.൨4 | 

ടം ഗ്. 

നാം ദൈവകൃപയില് 

പ്രശംസ ചെയ്യണം 

തന൯ കൃപ തനെറ സഭയില് 
പ്രസ്വഭ്ധമാകണം. 

നാം വീണ്ടും ജനിച്ചു 

ഈ കൃപയാൽ തന്നേ; 

വുത്രരെന്നും നാമമായി 

ഈ കൃപയാൽ തന്നേ. 

ത്തത്മാവെ കൃപയാരു 

പകന്ര ലോകത്തില് 

വിശുദ്ധ൯ വാസം ചെയ്യല് 

ആശ്വാസം ഉള്ളത്തിതം 

ദരിദ്രരായ നാം 

ധനികരായ് തിരും 

തനു കൂവ ശ്രേയ മാനമാം 

മോക്ഷത്തെയും തരു ൦. 

ഈ കൂവ ദൈവമേ, 

ഞങ്ങാരക്കും തരിക 

നി൯ കൃപയെ നിന്ദിചോരെ 

മോചിക്കുമോം താതാ £ 

ലം നി 

ത്ത നംഘനം്തംംോയംലണം. 2... 
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മമ ൨൨൮൩൦ സ്വര പാതയിലെ൯ കാല് 

“7 22 ൭ ൧274 07 സശഥ് 

൫ട്ട. 77൭. 

ഛം ദൈവത്തിന്െറ സ്നേഹം ദുലം 
രക്ഷപെട്ട പാപി ഞാസം 

എന്നെ പോലെ ആരും ഇല്ല 

കൃപയുടെ പൈതൽ ഞാ൯ം 

൨൦ പാപത്തില് ജാതനായവ൯ 
ശുദ്ധിഹീനന്൯ അത്രെ ഞാന് 

യേശു ഏന്നെ സ്ന്റേഫിക്കയാല് 

കൃപയുടെ പൈതത ഞാ൯ം 

൩. യേശുവിനെറ രക്തത്തിങ്കത 
സ്താനം ചെയു; പാപി ഞാ൯ 

ഇതിനാലെ പാപം നീങ്ങി 
കൃപയുടെ പൈതല് ഞാന്ം 

രം ശുദ്ധാത്മ-വു എന്നില് വന്നു 
വാസം ചെയ്യു പാക്കുന്നു 

അവ൯ എന്നെ പണ്ണു ആക്കും 

കൃപയുടെ പൈതല് ഞാ൯ം 

൫. കലവ, കൂപം ക്ൃവം എന്നു 

സ്തൂതി പാട്ടം എന്നും ഞാ൯ം 

രക്ഷ ഒക്കെ കൃപ ദൂലംം 

കൃപയുടെ പൈതല് ഞാ൯. 

കറ്റ ൨൨൯ 
€ ത 4 
(൪൭൧. '/75൦ ൪ ൨൪7277 502277൨ 

൭. 14. 

ഥം കൃപ മനോഫരം 

ചെവിക്കിമ്പസ്വരം 

പ്രതിധ്വനിയാല് മഴങ്ങും 
സ്വരല്ലോകം ഭൂമിയും 

കൃപയാല് രക്ഷ്ധ, ഇതെന്നാശ്രയം 
യേശുസവ്യനരകായ്മരിച്ചാനെനിക്ക ം. 

൨. ജ്ടീവപുസ്പുകത്തില് 
എനു നാമമെൊഴ്ചതി 

കൂവ കുഞ്ഞാട്ടി൯ പക്ഷത്തില് 
ചേത്തെന്നാധി പോക്കി 

ഗമിപ്പാ൯ പഠിച്ച 
സവയ നിറവുമുണ്ടതാല്. 
ദൈവാശ്രയം കൊണ്ടു് ക്ലപ 

രം കൃപ ജപം ചെയ്യാ൯ 
വശമാക്കി ഏന്നെ 

കൈപിടാതിന്നയോളം താന് 

ഭദ്രം പാലിച്ചെന്നെ- കൃപ 

൫. കുപ ദൈവബലം 

എന്നുടഭില്ൃതട്ടെ 
എ൯ ശക്തി മുററൂം എന്നാളും 

നി൯ വകയാകട്ടെ__ കൃപ 

൫൦൧൩൭൦൦൩൭൧ 0൩ 

പ്രതിഷ്ട 
230 ൨൩ഠ 

“7൨4൦ 72) 7/6 70൪ 0 27 0൦ 

7ട. 

ചം സ്വികര്ക്കെ൯ ജീവനെ 

നിനക്കായെന്നേശുവേ 
ഓരോ ശ്വാസത്തോട്ടം ഞാ൯ 

ചൊല്ലട്ടെ ഫല്ലെല്ലയാ. 

൨. സ്വികരിക്കെ൯ന് കൈകമെ 
1] ചെയ്യാ൯ സ്നേ ക്രിയയെ 

കാലുകളും ഓടണം 
നീ പിളിച്ചാത തത്ക്ഷണം. 

പം സ്വീകരിക്കെ൯ നാവിനെ 

സ്തൂതി പ്പാ൯ പിതാവിനെ 
സ്വരം അധരം സവ്യം 

നില്ലക്ഛന്നു നി൯ ഭമ്ൂൃതരായ് . 

രം, സ്വീകരിക്കെ൯ കണ്ണണത്തെ 
കേദംപ്പാ൯ നി൯ മമ്മങ്ങമെ 
കണ്ണ്ണിന്നായ് പ്രകാശം താ 
നിന്നെ കരണ്മാ൯ സവ്വദാ. 

൫. സ്വീകരിക്കെ൯ ബൃഭ്ധിയെ 
ഗ്രഫിപ്പാ൯ നി൯ ശുദ്ധിയെ 

മനശ്ശക്തി കേവലം 
നിനക്കായെരിയണെംം 
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൬൦ സ്വീകരിക്കെ൯ ഹൃദയം 
രി] നത നിധ സിഘാനണാ [ സന്തോഷം 

അല്ല എ൯ രാജാവേ 230 ൨൨൩൨൨ 

നി അതിത വാഷേണമേ . 

൭൦ സ്വീകരികെന് സമ്പത്തും ന്ഥ൦ : 4777൪ / 6222 70 655 / 

മേന പെന്നും വള്ളിയും, 1), ടട. 77. 
വേണ്ടാ ഭൂമിയില് ധനം 
എ൯ നിക്ഷേപം സ്വഗ്ലൃത്തില്. ൧൭ മേദിനിയില് ശുഭമാഗ്റി 

ദേഹത്തി൯ ആരോഗ്യൃത്തിരു 
പാത്തിടുന്ന കാലം ഏല്ലാം 
കത്തപി ല് സമന്താകകിക്കു ; 

അന്൯വൃട്ള രക്ഷകന് ദലം 
നി൯ പാപമോചനമാം 

പി വര്്ടെട്ടപ്പ ലഭിക്കുമ്പോഠം 
3) ൮: 02-61 കത്താവില് സന്തോഷിക്ക, 

൮. സ്വീകരിക്കെ൯ യേശുവേം 
എന്നെ തന്നേ പ്രിയനേം 

എന്നെന്നേക്കും നിനക്കു 

എന്നെ ഞാ൯ പ്രതിഷ്ടിച്ച. 

സുന: 7 ൨൮72 റസ്മ്ധ ൨ ൦056 
| ദ ൨. യേശു സ്നേഹിപ്പോക്കുണ്ടാകും 
| റം ശാസനാ ശിക്ഷയുമെം 

൧൦ ആത്മ ദേഫി ദേഹത്തെ വിശുഭ്ധിക്കവ൪ നാഗതോറും 
കാഷ്യു യായ്യെക്കുന്നിതാ അംശികഠ ആകുവാനായ് 

നിശ മുമ്പില് ഞാ൯ം യേശുവേ പേദവചനം സദാ നി൯ 
എന്നും നി൯വക ആവാ൯ സന്തോഷമതാകില് നീ 

പീഠത്തി്മേല് എന്നെ ഞാ൯ കഷ്യാനു ഭവങ്ങളിലും 

വെച്ച തീക്കായ് കാക്കന്നു ) കത്തപില് സന്തോഷിക്കും. 

കാത്തു കാത്തിരിക്കുന്നെ 
റു 

ത ഇറങ്ങാ൯ നോക്കുന്നു. ൩൨. സമ്പത്തു നശിക്കും ദേഹ. 

താകുമേ 
൨. യാഥപീഠത്തില് നാഥാ. ല് ഇപ്പ ക 

॥ റ ക . ന 
॥ ഞാ൯ സമസ്തം നി൯ സ്വന്തം; ചു മുസ്തു 

॥ നിന്േറ്തായ് കാത്തിടുക ജിവ൯ പഠന്നുപോകും ; | ൮ റ ലി 

കുലുഞ്ങജാതെ൯ വിശ്വാസം പീം യേശുക്രിസ്തു ഇന്ന; ര് 

ഇന്നും എന്നേക്കും അവ൯ 

൩൦ യേശുവേ എന രക്ഷകാ. തമന്ന ; നി൯ അംശം താ൯ എന്നും 

നിസ നാമം എന്നാശ്രയ്ം കത്താവിത സന്തോക്കിക്ക. 

രക്ഷഡ്കരായി നോക്കുന്നിതാ 
നി൯ മെ?ഴി എ൯ ശരണാ- പഠ |, യേശു അനുദിനം നിന്െറ 

ി ( രി യീടഒ ൭ 

രം പാപത്തിന്നധികാരം വ് പ; റു റി 
തന്നിത് നിന്നു വിട്ട ഫൂ൯ 

തന്നുടെ സംസദ്ശൃത്ത ത ന 

അംഗങ്ങളെ. നി൯ കരം എന്നും വസിച്ചകൊ്രേക ; 
വ മരണങ്ങളിലും 

തന്നില് ഏല്പിചീടുന്നേന്- പീഠ ി ടം 

| ലു കൈവിടാ നിന്നെ അവ 

! ൫൭. ദൈവ സേവ ചെയ്യാനും നിത്യ കാലവും നിനക്കു 
[0 ൽ 

ജയമോടട പാപത്തെ കത്താവപിത സന്തോകുക്കാംം 

കാല് കീഴിത മെതിപ്പാനും 



തു 

ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്ച കറു 901 

കട്3 

൬൦ 

1൦ : 77൦ ൩൧൧ 7/2)/6ലവ2 

൬. 8. 7, 

എപ്പോഴും ഞാ൯ സന്തോക്കിക്കും 
എ൯ യേശു എസെറ ഗാനം 

എല്ലാടവും ഞാന് ഫോഷക്കിക്കും 
എന രക്ഷകനെറ ഗാനം ; 

ഭയശുവേ.: സ്വറ്റൃത്തില് നീ 
എഐസ്െറ നാമം ഫഎഴ്ഠതിം 

ആരും എടുക്കാത്ത ംരം 

ഭാഗ്യം എ൯ സന്തോഷം . 

നിന് രാജ്ൃത്തിന്നു അന്യനായ് 
ഞാനു ഭൂഥിയിരു ഉഴന്നു, 

നീ വന്നപ്പോഠം ഞാ൯ ധമ്ൃനായ് 
പ്രഭപശനം നീ തന്നു-- യ്യേശു 

മഹത്വം ഉള്ള രക്ഷകാ, 
നി തന്നേ സ്വഡ്ലുവാതില് ; 

സ്വശ്രയ ഗീമങ്ങ സദാ 
മുഴങ്ങുന്നു എ൯ കാതില് യേശു 

രം ലോകത്തിന്െറ മാനവും 

എനികില്ലാഞ്ഞാല് എന്തു ? 
സ്വഗ്ണിയ പേരും സ്ഥാനവും 

തരും എ൯ ദ ൮) ബന്ധ. യേ ശു 

എന് നാമം മായകടവാ൯ 
പിശാചിന്നതസാഭധ്യം 

എനു യേശൂ ശക്തന് കൂക്കം താ൯ 
തനു രക്തത്തി൯സമ്പാദ്യം-__ യേശു 

മൃതയപിന൯ു കാലം അടുത്താല് 
ഇങ്ങില്ലോരു ഭയവും 

ക്രിസ്പു ഏ൯ ജ!പ൯ ആകയാല് 
മരിക്കുന്നതു ലാഭം__ യേശു 

അനേക൪ വിധി കേശക്കുമ്പോഠം 
ആശ ഇല്ലാതെ പീഴ്ചം 

എനിക്കോ ക്രിസ്മുവിനെറ ചൊൽ 
നിത്യാനന്ദമായി തീരും__ യേശു 

സന്തോഷമേ, സന്തോക്ഷമേ, 
൯ ദൈവത്തിനു 9 ഡ് ലം സ്സോത്രം 

എസ ജ,വനാം ഹന ധയേശുമൃവം 

നീയും സ്തൂതിക്ക പാത്രം_ യേശു 
നി 

൨൩൯. 234 

ലം 

൨.൦ 

ഷ്മ 
& 

ന. ഥ൦ : 7/655ി 359700 

ഥാ 

൨൩൪ 

“0 20൮ ൪൭൮ 

1.. 1. 

എന് രക്ഷകാ എ൯ ദൈവമേ 

നിന്നില് ആയ നാഥ ഭാഗ്യമേ 
൯ ഉ ഭ്ളത്തി൯ സന്തോഷത്തെ 
എന്നും ഞാ൯ കീത്തിചീടട്ടെ. 

ഭാഗൃനാഥ ! ഭാഗൃനാധം ! 
യേശു എ൯ പാപം തിത്ത നാഠ ! 
കാത്തു പ്രാത്ഥിക്കാറാക്കി താ൯ു 
ആരത്തു ഘോഷ്കിക്കാറാക്കി താന് 

ഭാഗൃനാശം ! ഭാഗ്യനാഠം ! 
യേശു എസപാപം തീത്ത നാഠം. 

വ൯ക്രിയ എന്നില് നടന്നം 
കത്തന൯ പുശ്ശെറ., ഞാന൯ അവസെൈറ; 

താ൯ വിളിച്ചും ഞാ൯ പിസചെന്നു 
സ്വികരിച്ചു ത ശബ്ദത്തെ. 

ഭാഗ്യനാശ --.. 

സ്വസ്ഥം ഇല്ലാത്ത മനമേ, 
കത്തനില് നീ ആശ്വസിക്കും 
ഒ പേക്ഷിയാതെ അവനെ 

ത൯ നഗ്മകഠ സ്വീകരിക്ക. 

ഭാഗ്യ നഠ൦൨. 

സ്വരവുരം ംരം കരാഠിന്നു 
സാക്ഷി നില്ല,്ന്നെ൯ മനമേം 
എന്നും എന്നില് പുതുക്കുന്നു 
നതമുദ്ദ നി ശൂ. ത്ഥായവ൮. 

ഭാഗൃനാ൦൦. 

സൌഭാഗ്യം നല്ലം ബാന്ധവം 

വാഴം നീ ജിപകാലത്തില്, 
ക്രിഡ്ശേശുവിരു എ൯ ആനന്ദം 
പാട്ടം ഞാനു അന്ത്യ കാലത്തും. 

ഭാഗൃനാശ--- 

൨൨൪൫ 

എട്ട, 

യേശു എ൯ സ്വന്തം ഫളലെല്ലയ്യ്യാ 
എന്നുടെ ഭാഗ്യം ചൊല്ലിക്രടടാ 
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പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞുപോയ് 
കണ്ടാലും സവ്യം പൃതിയതായ് 

എനിക്കു പാട്ടും പ്രശംസയും 

ദൈവകുഞ്ഞാടടം ത൯ കുരിശും. 

യേശു എന്ന സ്വന്തം ഹല്ലെല്യ്യ്യാ 

തീന്ര എ൯ ആന്ധ്യം, നീങ്ങി രാവും 
ഇരുട്ടിന പാശം അറുത്തു താ൯ 

ജിവ്പ്രകാശം കാണുന്നു ഞാ൯. 
എനിക്കു__ 

യേശു എനു സ്വന്തം. ഫല്ല്ലെല്ലുയ്ക്യാ 

തുറന്ന സ്വഗ്ലം കാണുന്നിതാ 

പാപം താ൯ നീകി രക്തത്തിനാതം 
ദൈവ കുഞ്ഞാക്കി, ആത്മാവിനാല് 

എനിക്കു 

യേശു എ൯ സ്പന്തംം ഘള്ലെച്ചയ്യാ 

രം സ്സേഫ ബന്ധം നിലകം സദാ 
മരണത്തോളം സ്നേഹിച്ചു താ൯ 
നിതൃതയോട.ം സ്റസറേഫിക്കും ഞാ൯. 

എനിക്കു__ 

യേശു എ൯ സ്വന്തം, ഹല്ല്ലെല്ലയ്യാ 

നിന്െറ സമ്പാദ്യം ഞാ൯ രക്ഷകാ 

നി എന൯ കത്താവും സ്നേഹിതനും 
ജ।വദാതാവും സകലവും. 

എനിക്കു__ 

൨൩.൬൩ 

്ല൦: 1772 02% 07 7൧൦ 7൧277775 

ഫടട 

൫,൭. ൪. :8. 

യേശുവെ ഞാ൯ കട്ടെത്തിയേ 
പില ഏറിയ മുത്തിവ൯ താ൯ 

മോദ ഗീതം ഞാ൯ പാട്ടമേ 
യേശു എത്ര നത രക്ഷക൯നം 

പ്രവാചക പൃരോഫിത൯ 

ശക്തിയിര പാഴ്ഠം രാജനും താസ 

മാ ഗുരുവായി പ്രകാശിത൯ 

ദൈവ മുമ്പില് എസ ആചായ്യ൯. 

കത്താധികത്ത൯ മനു വേരു 

രാജരാജ നീതി സൂഷ്യനും 
സുഖം ത൯ ചിറകട്ടിയില് 
ഉണ്ടേ സംഘഎ്ൃണ്ണം ആയെന്നും: 

രം 

കട് 

ഥു 

എ൯ യേശു ജീവ വൃക്ഷം താ൯ 
ദൈവത്തി൯ തോട്ടത്തില് വളരും 

ത൯ കനി എന്നാഹാരം താ൯ 

അതിന്നില സുഖം തരുംം 

൧൫൯ യേശൂ ഭക്ഷണ പാനം 

ചെഷാധം സ്വെഖ്യവും അവ൯ താ൯ 
കിരീടം സന്തോഷം ബലം 
ധനം മഹത്വം യേശു താ൯ം 

എ൯ താതനും സ്സ്റേഫിതനും 

സോദരന൯ പ്രിയനും തലവന് 
എ൯ ആലോചനക്കാരനും 

സ്വഗ്ലു കായ്യയസ്ഥന൯ും അവ൯ം 

സ്വഗ്ലുങ്ങളിത സ്വഗ്ഗം യേശു 
എ (ഇ ചൊല്ലേണ്ടു ഞാ൯ ഇനിയും 

ആദി അന്തം യേശുക്രിസ്തു 

ഹാ താ൯ സ്വ്ൃത്തി൯ സവ്വവും. 

൨൩. 

“7 ല്൨൪ 27 //൧ 7.07” 

എട്ട, 

കത്തനിത ആത്തു സന്തോഷിക്ക 

ചിത്തത്തില് സ്ത്യമു കേളോരെല്ലാം 
തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തവരേം, 

പ്യാക്ുലദൂ3ഖങ്ങാര പോക്കുക 

കത്തനിതം കത്തനില്ം കത്തനി 

ആത്തു സന്തോക്ഷിക്ക. 

കത്തനിതം കത്തനിതം കത്തനി 

ആത്ത്ു സന്തോക്കിക് 

അവ൯ താ൯ കത്തനെന്നോക്കുക 

വാനിലും ഭൂവിലൂം നാഥ൯ താ൯ 

വചനത്താല് ഭരിക്കുന്നു താ൯ 

;ബലപീരരെ ലീട്ടെടു പ്പാ൯--കറ 

നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടത്തില് 

ശത്ര്രവി൯ ശക്തി വദ്ധിചാലും 
കാഴ്ച മറഞ്ഞു ദൈവസൈന്യം 

ശത്രരസൈന്ൃത്തെക്കാമഅധികം 

പകലില് ഇരു നി൯ ച്ുററിലും 
രാത്രിയില് മേഫങ്ങഠം നിന്മേലും 

വന്നിട്മ്പോഠം ന കുലുങ്ങിടാ 
ആശ്രയിക്കേശുവേ ആപത്തില് 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്ചക൦ നി 

൫. കത്തനിത ആത്തു സന്തോക്കിക്ക 

കിത്തിച്ച ഫോക്കിക്ക ത൯ തീ 

പാദ്യത്തോടട് ചേത്തു നിന സ്വരം 
ഹല്ലേല്ൃയയാ ശീതം പാടുക--- കത്ത 

238 റ്റം 
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ഡ്; 
൧ 

സ്വദ്ഗത്തില് സന്തോഷം ഉണ്ടി ന്നേരത്തില് 

നക്ടമായിപ്പോയോരാടിതാ 
നല്ലിടയന് തേടിചെന്നു കണ്ടു തന 

തോളിലേററിക്കൊണ്ടു വന്നഹഫോ 

ദൈവദ്ദതരേ ! പാടിടുപി൯ 
സ്വ൪ വിശുദ്ധരെ നിങ്ങ ആച്പി൯ 

രക്ഷിതാപിസ ആനന്ദം മഫത്തരം 

ഷഘോഷ്മിക്കേണം നാമെല്ലാവരും. 

൨ 

 സ്വദ്ലത്തില് സന്തോക്ഷം ഉണ്ടി ന്നേരത്തില് 
രക്ഷപ്പെട്ട പാപിക്കായഹോ 

സ്വഗ്ലുതാത൯ ഓടിപന്നുട൯ ഇതാ 

സ്ററേഫമോടെ ചുംബി.ചിടുന്നു.- ദൈവ 

7 

സ്വഗ്ലത്തില് സന്തോഷം ഉണ്ടിന്നേരത്തില് 
അമി മേല്ത്തരം കൊടുത്തുട൯ 

മോതിരം വിരല്ൃ്ഛം പാദരക്ഷയ്കും 

മോദമോടെ താതന് ഏക്കന്നു--- ദൈവ 

രം 

സ്വഡ്ലുത്തില് സന്തോഷം ഉണ്ടിന്നേരത്തില് 
അക്രമ ങ്ങലാര മരിചവ൯ 

ജിവന പ്രാപിച്ചെന്നും സ്വഗ്ലരാജൃത്തില് 
ദൈവപൈതലായ് € വിച്ചിപ്പോഗ__ 

ദൈവ 

2൦0൦ സമാധാനം 

ക ൨൩൯ 

ഥ് 
ഥം ആരുടെ ചിന്ത ദൈവത്തില് 

സ്ഥിരപ്പെടുന്നു വോ, 
ഏററം സമാധാനത്തില് താ൯ 

1 കാത്തീട്ടും അവനെ ; 

3 

വേദപ്രമാണത്തെ ഫ്ൂന്നും 
സ്നറേഹിക്കുന്നവക്കു 

നല്ല സമാധാനം ; ( അവക്കു) 
ഇല്ല വിരുദ്ധവും. 

യാതൊന്നിനെക്കൊണ്ടുമൊരു 
ചിന്താകുലം ഏന്ന 

സ്നോത്രത്തോടെ ആവശ്യങ്ങഗ് 

കത്തൃ മുമ്പില് വെക്ക ; 

സവ്യബുദ്ധിയും കവിയും 
ദൈവസമാധാനം 

ക്രിസ്പുയേശു വില് കാത്തിടും 
ഉള്ളം നിനവുകഠ. 

ഭൈവത്തി൯ കല്ലനകടെ 
ചെവിക്കൊണ്ടിടടകിൽത 

നിന് സമാധാനം നദിപപോല് 
വ൯ സമുദ്ധിയാടേ ; 

സത്യസമാധാനപ്രഭ 
കരിസ്മ വാഴ്ഴചം ചിത്തെ 

സവ്വദാ വാസവം ചെയ്യുന്നു 

ദിപ്യ സമാധാനം. 

൨ ൪൭0 

ത് 

സമാധാനം ഉണ്ടാക്കു ന്നോ൪ 

ഭാഗ്യവാഷാരത്രെം 
ദൈവത്തിനു വുര്ര ന്മാരെന്നു 

വിലിക്പ്പെടുമെ ; 
ഏകമനസ്സ്റോടിരിപ്പി൯ 
സമാധാനത്തോടെ 

സ്നേഫസമാധാന ദൈവം 
ഫുന്നും ഉണ്ടാം ക്രടെം 

ദുഷ്ന്മാക്കു സമാധാനം 

ഇല്ലൊരു നാളിലും 
ക്രിസ്തുവില് ഉ ഒളവക്കുണ്ടു 

നിത്യസമാധാനംം 
ദൈവാത്മാവിനെറ ഫലമാം. 

സ്നേഥസമാധാനം 
നിങ്ങളി൯ ഫൃദയങ്ങളിരു 

വാഴ്ചകയും വേണം, 



യ ിയം..യം ൽ പ നിന്നം 

ം.ി 

പ യ ഞ്ടടം...... 

പ രിം 

രം 

4 

൩൨. ദൈവത്തി൯ രാജ്യം സന്തതം ൧42 ൨൪൨൭ 
നീതിസമാധാനം 

ആത്മാവിനു സന്തോക്ഷമതും “27൨൪51൭൦, 770൦ 7൧020605 75 77 
തന് മക്കഠക്കേവക്കും ; 

തനെറ സമാധാനത്തിന്ന് 1. 14. 

വിമികുപ്പെട്ട നാം ൧. കത്താ കൊടുങ്കാററടിച്ച് 
എല്ലാരോടും സമാധാനം ഓളലങ്ങമൂയരുന്നേ 

പിന്തുടന്നിടെണം. മങ്ങൂന്നിതാ കാ൪കൊണ്ടു വാനം 

താങ്ങും തണലുമില്ലെ 

രാം ദൈവവചനത്തെ എന്നും ഞങ്ങളെ നീ കൈവെടിഞ്ഞോ ? 

സ്നേഫിക്കുന്നേവക്കും ഞങ്ങശ കടത മദ്ധ്യേ 

മഠ സമാധാനം യേശു താ൯ മുങ്ങിച്ചാകുമിപ്പോലെന്നാകെ നീ 

അവരിരു വസിക്കും % ഇങ്ങനെയുറങ്ങുന്നോ 4 

സമാധാനത്തിനു കത്താവു കാറഠു തിരകമെന്നിക്ഷം ചെയ്യം 
അവക്െല്ലായ്യ്യോം ശാന്തം കൌ 

എല്ലാവിധത്തിലും തന്െറ കടലിളക്ുത്തി൯ കോപമോ 
സമാധാനം നല്ലം. ഭൂതമോ നരരോ എന്താകിലു ഫേം 

പാന്രഭമിയാഴിക൦ നാഥനന്൯െറ 

24 ൨൪൧ വാസക്കപ്പത മക്കവാ൯സാക്പയമോ? 

1 സവ്യമെന്നിക്ഷം ചെയ്യും മദാം 

20 എലല 20൨0൧ ശാന്തം, ഫേ, ശാന്തം കൊഗംം 
സവ്യമെന്നിക്ടുമാശു ചെയ്യും 

1 ടട. ശാന്തമാക. 

൧ം സമാധാനം എണ്ണ സമാധാനം 

സത്യമായ് ലഭിചിടും ന്നക്ക ൨. ആത്മ വിവശനായ് നാഥാ 

സങ്കടം നിങ്ങും ഇരുണ്ട ലോകേ താപത്തിരത കുമ്പിട്ടന്നേ൯ 

സവ്യവും യേശുവിന് രക്തത്താലെം തപിക്കുന്നെ൯ ചിത്തം ഗാഡ്ധമായി് 

ഉണനൊന്നെ രക്ഷിക്ക 
൨. സമാധാനം എണ്ണ സമാധാനം പാപാരിക്കു തിരകമെ൯ 

സകല നേരത്തു ൦ ഉണ്ടാക്കുമോ മീതെ കവിയുന്നേ 
ന്പാക്മ്ഷാരല് യേശുവിന്നിക്കും അറിഞ്ഞു മുങ്ങി നശിക്കുന്നേന്൯ പ്രാണനാഥാ, 

സാധിപ്പാ൯ ജാഗ്രത ആയിരുന്നാല്. പിട്ടിക്കെന്നെ, വാ വേഗം --കറഠു 

൩൨. സമാധാനം പ്പ) സമാധാനം 

സഭാ ധേശുവില് വസിപ്പവക്കു ൩൨. തിന്നു ഭയം സവ്യം നാഥ 

സഫി ക്കാവതല്ലാത്ത വേദന വന്നു ശാന്തം വാരിധെ൭ 

സഫിപ്പറാ൯ ഇട വന്നു ഏഴിലും, ശോഭിക്കുന്നു സൂഷ്യ൯ കടല് മേരു 
സ്വഭാനുവൃയം ഫൂടയേ 

ര, സാധാനം ഫ്ണ്ണ സമാധാനം താമസിക്കിഫെ, രക്ഷകാ 

സഖിമാര മാറി നില്ലചന്നാകിലും താഭന പിടാതെന്നെ 

സ്നോഡിത൯ ട്രെ ആയി പോകിലും സാമോദം തുറമുഖം ചേന്നു ഞാന് 

സ്നേഹമാം ചേശുവേ ചാരിക്കൊണ്ടാതം റല; ഭാഗ്യതീരെ _ കാറദു 

൫൭, സമാധാനം ഘ്ടണ്ണ സമാധാനം 

1൩൧73 ൧11212. 11211177 

സ്ധമീപെ മുതു പാശം കണ്ടാലും 

സവ്യൃശ ദതന൯ യേശു മുതുഞ്ജെയ൯ 

സ്വ൪ സമാധാനത്തില് പിളിക്കുന്നും 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞാഘറാഗ്ഗുകഠം 92 

റു ി രം വിശ്വാസം മൂലമായി ദ്ല 3൩0 010൦01൦൩൦൦ ൭0൧൧൩ [1 [ യേശൂവേ, നാശക്കു നാഗ 
പനി അനുസരണം നി൯ വുനരുത്ഥാനശക്തി 

൪൨ ഞാ൯ പപ്രാപിക്കേണമേ. 243 റം 
(ര. 1, . 

൫൭൫ ൧, എന്നാത്മ രക്ഷകന് യേശു 2:45 ന 
ഇന്നാമാതല്ത പ് 

൯ ഫദയ സിംഹഫാസനെ 

ന ൧൭ നി൯ തിരുരക്തം ചിന്തി നീ ു ന് വീട്ടെട്ടത്തെന്നെ യേശുപേം 
൨. ത൯ തോളിത ആധിപത്യത്തെ അത്ഭുതമാം രം സ്നേഹത്തി (ന്ന്) 

സന്തതം വഫി എന്തു തരും നിനക്കു ഞാ൯.ം 
ഓരോ നിമിക്ഷവും എന്നില് 
റ ൨. ന എന്നെ വിണ്ടുകൊണ്ടതു യ്ക 

നിന് മഫത്വത്തിന്നാകയാര 
025 എ൯ സ്വയം എപ്പോഴും തന്െറ എനു (പ്രിയനാഥനേ ഇതാ ! 

കൂശില് തറലെല്ലാ അപ്റ്ിക്കുന്നു നിനക്കെന്നെ. 
വൈരികമെയും വെന്നേശു 

മാ രാജനായ്യാ്സം. ൩൦ വാസം ചെഴ്ലീടുകെന്നില് ന। 
യേശുവേ, നി൯ തിരുഹിതം 

ഭരംം എ൯ക്രിയ വാക്കു നിനവു നി൯ ആപിയാല് ക്ഷണം പ്രതി 
രാഗ മോഹമക്ജഗശ മേല് എന്നില് നടത്തിടെണമേ. 

കാഠരുണ്യരക്ഷകന൯ യേശു 
മാ രാജനായാഴ്ചേം. ര: എന ഹൃദയത്തിനു പ്ലണ്ണമാം [18] 

സ്നേഹത്തെ നാഥതോറും പ്രീയ 
ി പൊനവെള്ളിയാദിയാമെന്റ്റ രക്ഷകനേം നി൯ സന്നിധെം 

സ്വ സ്വത്തിഗ്േലും വെക്കേണമേ കഷ്ലുയായ് ഞാ൯, പ്ൃണ്ണമായനുദിനം താ൯ 
മാ രാജനായ്ക്കാഴ്ചം. ൫, എന്നില് നി വ ണിടെണടമേം 

മന്നവനായ് ദിനംപ്രതി 
ലോകത്തില് നീ ജീവിചപോഷ 

44 ൨ ൫൭൪: തആകേണം എസെറ ജീപിതം. 

൭. 24. ൬൦ ഭൂവില് നിന്നെന്നെ ദൈവമേ, നം ഞാന് ദിനം തോറും എന് നി പിളി ദം മുമ്പില് അഹൊ ആദാമ്യ പ രം വാഞ്ചര സാധി പ്പാഠ൯ ഏഷ്ഷേല് 
മുത്യപിന്നേല്ലിചിടട്ടെ ആവസ്സിക്കേണമേ കപം ക്രിസ്കുവി൯ ഭരൂശിഷ്മേല്. 

[ അവ൯ വളരെണം 46 
ഞാനോ കുറയെണം ലു; എന്നിലെ യേശു സാദൃശ്യം 27) 002, 7727 7൨//൧, 04077൧ 7 ടമ 
എന്നും വദ്ധിക്കട്ടെ. [ട] ട] ട്ട 4 

: എന൯ ശരീരത്തിന്െറ ൧൦ സ്വഗൃഹം വിട്ടു ദൂരത്ത് 
ു(ഭ്വ്വത്തികമെ_ ഞാനുഴന്നാത മനപ്യവ്വം ആത്ഥാവിനാല് അനുദിനം ചൊല്ലട്ടേ, “താതാ, ഏവം നി൯ ഞാ൯ മരിപ്പികടട്ട. ഇക്യംപോലെ.? 
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൨. പാത ഇരുശ ക്ലേശാവഫം; 

ഞാനോ സന്തുക്കൂ൯ പ്രശാന്തന്, 
ദിപ്യം എ൯ ജപം ; തോരാ നി൯ 

ഇക്യ പോലെ.” 

ഇഷ്യബന്ധുക്കഗ വേര്പെട്ടും 

തനിച്ചിരുന്നും ഖേദിക്കെം 
സഫിച്ചുര ചാല്ലം താതാ, നി൯ 

ഇകടംപോലെ.” 

രം മരിപ്പതെന്തും ഏല്ലിപ്പാ൯ 
കല്ലിക്കില് അല്പതെന്േറതു 

നിനേറതു തന്നെ തോതാം നി൯ 

ഇക്ജംപോലെ.ം? 

൫, ക്ഷീണിച്ചതാമെന്നുളളത്തില് 

ആശ്വാസ്വപ്രദ൯ വസിക്കില് 

ദൈവമേം പിന്നെ “നിന്നുടെ 

ഇക്ടംപോലെ." 

നം നിന്നിഷ്കത്തിനൊത്തെന്േറതും 

എന്നും പുതുക്കി വിഘ്ൃങ്ങ൦ 

നീക്കാകെ ചൊല്ലാ൯ തോതാം 

ഇക്ഷംപോലെ.' 

നി൯ 

രി 

ഒം ശ്ല്നൂനീരോടു ഞാന ജപം 

മഠ്്നില് നമിച്ച തീന്നിട്ട 

വിണ്ണിലും പാട്ടു “താതാ, നി൯ 

ഇഷ്ഷംപോലെ.? 

247 ൨ 
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വിട: 

൧ 

എസയേശു എ൯പ്രിയ൯ എനിക്കള്കോ൯ നീ 

നില് പേക്കു വെടിയുന്നു പാപോല്പാസം 

എ൯ കാരുണ്യ പിട്ടെടുപ്പ രക്ഷ നീ 

എപ്പോ സ്നേഫിചോ (ഞാനു) ത്യതി-- 

പ്പ്ോഗ തന്നെ. 

൨. 

ഞാ൯ സ്നേഹിക്കുന്നു നീ 
മു൯ സ്നേഹിചെന്ന

െ 

നാ മോചനം വാങ്ങി നീ കാല്വറിയില് 

ഞാന് സ്നോഫിക്ടന്നു മുാംമുടി ഏററതാല് 

ഫിച്ചോ (ഞാന്) ആയത - 

ഏപ്പോഠം സ്നേ ( പം ക 

൩. 

ഞാ൯ സ്നേഫിക്കും ജീവ മരണങ്ങളില് 
ഞാന് ജീവിക്കുംനാഠം എന്നുംവാഴ ംനിന്നെ 

എന് ഗാനം അന്തൃയവായു പോക്ുമ്പോഴ്്ം 

എപപ്പോഠം സ്ന്റേഹിച്ചോ (ഞാ൯) ആയതി. 
പ്പാ തന്നെം 

രപം 

അനന്ത പ്രമോദ മോടെ സ്വറ്റുത്തില് 

വണങ്ങി കൊണ്ടാടും നിന്നെ എന്നേക്കും 
ഞാ൯ പാടിട്ടും മിന്നും മുടിവെചങ്ങു 
എപ്പ്പോഗം സ്ററേഫിചോ (ഞാ൯) ആയതി 

പ്പോ തന്നെം 
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൧. ദൈവത്തി൯ ഫിതം അനുസരിപ്പതു 
സവ്ൃയാഗങ്ങളെ ക്കാ അഫഹഫൊ 

ഏററം നല്ലാരാധനയതുപോലെ 
മററുപാസനയിലല നൂനം. 

കത്തനേ_പൃണ്ണമായ് 

ചിന്ത വാക്കു ക്രിയയിലൂമെ_ 

സന്തതം നിന്നെ അനുസരിചി_ 
ടാ 

നിന് തുണ നല്ലൈ,നിക്കു സദാ. 

൨൪൮. 

൨. യേശുരക്ഷകന്൯ ദൈവേക്ടം അതി 

ക്രൂശിലെ മരണുത്തോളവും 

അനുസരിചത്നെ 

അനുകരിക്ക എ൯ മനമേ. 

കത്തനേ 

൩. പേദവാക്യങ്ങഗ എല്ലാ ദ്പസവും 

ശോധന ചെയ്യ വിശുദ്ധമാം 

ദൈവത്തിസഹിതം സവ്ൃകായ്യത്തി 

ചെയ്യ്കോക്കെല്ലാം ശുഭം സവ്൮വദ൦. 

കത്തനേ 

രം അനുസരിപ്പോക്ക ദൈവംതന്നാത്ഥ 

ദാനത്തെ നല്ലന്നു നിറവായ് 

സവ്വ വൈരികളലെയും ജയിചവ൪ 

ജീപനിത വാണിടുന്നു സഭാ. 
കത്തനേ.. 



ത്രിത്വത്തിന്നു പി൯ ഞായറാകഴ്സുകഠാ 917 

അനുഃസരിപ്പപ൪ ദൈവമക്കളായി 

ദിനവും കൃപയില് വമരും 

ദൈവത്തോടുടചോദിക്കുന്നതൊക്കെയും 

സവ്യദാ ലഭിക്കും അവക്കു. 
കത്തനേ- 

വുക്ടിയുഭള കോതമ്പുകൊണ്ടവരെ 
മുഷ്യമായ് പോഷിപ്പിക്കുമപന്൯ 

പാറയിതനിന്നുള്ള തേനി നാല് ദിനം 
തോഠുമേ തൃപൃരാക്കും അവ൪. 

കത്തനേ--- 

67102071 17-2/5/7074 മല ഥമ) 

ട, 
ചേരുമേശുവില് ദിനം 

 മാരുത൯ മാ കഠിനംം 
എ൯ വിശ്വാസം ദു൪ബ്ബലം 
യേശു ര്വാ൯ സ്വാശ്രയം: 

നാമൂ.കഠം ഗമികിലുംം 
മാത്രക പറക്കും, 
എന്തെല്ലാം ഭപക്കിലും, 

യേശു താ൯ സവ്യാശ്രയംം 

തേ ശോഭയാം നേരം 

പാടും ഞാ൯ അത്യധികം 

ക്ഷീണമെമ്കിലെ൯ വഴി 

യാചിക്കും ക്ഷണം പ്രതി നാളു. 

ം ആപത്തില് ഞാന് വിളിക്കും, 

യേശു നിശ്ചയം കേഷക്കം 
എനെറ ശ്രേഷ്ട സമക്കേതം 

യേശു താന സവ്വാശ്രയം--- നാളു. 

ം ജീപകാലമൊക്കെയും 
കല്ലാന്തകാലം വരെ 
സ്വഗ്റം ചേരാനെ൯ബലം 
യേശു താ൯ സവ്യാശ്രയം--- നാളു. 

50 ൨൫൦ 

൩൦ : 117൦ 576൨7 0/0 77 
8. 9. 8, 8. 

൭ അത്യുന്നത ദൈവ സൂത൯ 
ക്രിസ്തുയേശു ഇഹത്തില് വന്നു 

തന്നുടെ തിരു രക്തത്തെ 
ചിന്നി എന്നെ വീണ്ടെടുത്തു. 

൨. 

൩.൦ 

തന്നെത്താന് വെടിഞ്ഞിപിധം 
എന്നെ സ്ക്നേഹിച്ചു രക്ഷ കാം, നി൯ 

മുന്നില് ഞാ൯ പ്രത ഷ്മിക്കുന്നു 
എന്നെയും എ൯ സവ്ൃപ്പുമേ. 

ക്രിസ്തുവേം നിന്നോടൊന്നിച്ച 
ഭൂശികപ്പെട്ടെ൯ സ്വയംം അതു 

ഒരുനാളും ശി രല്നിന്നു 
ഇങ്ങി വന്നീടരുതേ. 

എ൯ ഹൃദയം അതിന്നുടെ 
സിംഹാസന സദാ രാജനായ് 

ധേശു രക്ഷകസ വാഴഷഴെണം 
എന്നു വാഞ്ചരിചിടുന്ന ഞാ൯. 

നി൯ കൈയില് ഞാൻ ഏളല്ലിച്ചതു 
എങ്കല് നിന്നു നീ സ്വീകരച്ചു 

നി൯ പ്രസാദം ആസകലം 
അ൯പോടെ നടത്ം എന്നില്. 

എസ ഒന്നും ഇല്ലായ്യുയില് ഞാ൯ 
നിന്നില് പ്ൃണ്ണുമായാശ്രയിച്ചാത 

നി൯ ആത്മാപിനാല് ദിനവും 
ന്നെ നി നടത്തും സദാ. 

നന്നും നിസഹിതം ചെയ്യിടാ൯ 
എന്നെ പ്ലണ്ണുമാമയല്ലിക്ക കില് 

എന്മേല് നീ ചൊരിയും സദാ 
വന്മാരി പോരു അനുഗ്രഹം. 

എ൯ അരുമ രക്ഷകനേ, 
എ൯ ആത്മാപി൯ പ്രിയതമനേം 
ഞാ൯ നിന്നിലം നീ എന്നിലും 

ഏന്നേക്കും വസിക്കേണമേ. 

ഈ ഭാഗ്യ തമ ജീപിതം 
ഇപ്പാപി സതതം കഴിപ്പാ൯ 
എ൯ പിതാവേ! നിഷ ദാസന്നു 
അസപ്പോടെ വരം നല്ല,ക. 
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10). 4. 10.4. 10. 10. 

൯ ദൈവമേം നടത്തുകെന്നെ നീ 

എന്നേരവും 

പാരിന്നിരുഠംഅതുടെ സ്വദ്റ്േ ഞാ൯ 

ചേരു വരെ 

നി൯തൃക്കൈകലഠല് ംരം ഭൂയാത്രയില് 

സവ്ൃഭാ എന്നെ താങ്ങിടേണമമേ. 

നി൯ കല്ലനകഠം നിമിക്ഷം പ്രതി 

ലംഫിച്ച ഞാ൯ം 

ശുഭ്ധാപിയെ സദാ എ൯ദോഷത്താല് 

ഭൂഃഖിപ്പിചേ൯ 
നീതിയില് ഏന്നെ നി൯ മുമ്പില്നിന്നു 

ഛേദിക്കാതെ നി൯ കൃപ നല്ലുക. 

എന്നാത്മ ദേഹി ദേഹം സമസ്തം 

ഏല്ലിക്കുന്നേ൯ 
നിശ കൈകളില് ക്ഷണംപ്രതി എ. 

ഇന്നുമുതൽ [ന്നെ 

വേദവാക്യമാം പാതയിതക്രടെ 

വിശുഭ്ധാത്മാവു നടത്തേണഭമേം 

ഞാന് മണ്ണാകുന്നു പഎൃന്നോക്കുന്നോനേ 

ഒന്നിനാലും 

രം പാപിയെ ഉപേക്ഷിച്ചീടാതെ 

അന൯പോട്ട് നീ 
സവ്ൃശക്തിയുള്ള നിന് സ്നേഫത്താല് 

സ്വ്രൃത്തിലേക്കെന്നെ ആകക്കികം 

നം 

ലും ൨൭൨ 

൦ : പ05225, 40൧ 7770 7207 

ഥം 

1770 ൮൦065 

ഗ7ട, 6൫൭. 

ദൈവത്തിന് ഫീതം സദാ 
ചെയ്യുതിന്നു ി 

എഏഴണ്ണുമനസ്സറോടു ന 

സപ്യദാ ദൈവത്തി൯ 

ദൂക്കിവെച്ച നിഗ്മേല് 
ജിപകാലമൊക്കെയും 
താന് നടത്തും നിന്നെ. 

൨. നി൯ സ്വയം വെടുത്തു നി൯ 

കുശെടുത്തുകൊണ്ടു 

യേശുവെ പിന് ചെല്ലുകിത 

സംശയമതെന്നേ-_ സ 

൩. അക്കികര എപ്പോഴ്ചം നി൯ 
രക്ഷിതാപിഷേല് നി 

സ്തൂക്്ണമായി പതിച്ചു ത൯ 

ലക്ഷ്യം ൪ നാക്കികൊഠ കീത_സ; 

ര. ശുഭ്ധതയി൯ ആവിയെ 

ദുഃഖിപ്പിചീടാതെ 

എപ്പോഴ്ചം നി ത൯ തിരു 

ചൊരപടി നടന്നാല്--- സ 

൫൭. ജിപിപ്പിച്ചീടുന്നതാം 

ദൈവത്തി൯ വിശുദ്ധ 

വാക്കുകഗ എന്നും ഫൃദി 

വാസം ചെയ്യുന്നെമില്--- സ 

൬൦ വിണുപോകുമെമിലും 
ക്ഷീിണ്ടിക്കാതെ നിന്െറ 

രക്ഷകന്നുടെ ക്ഷമ 
തല്ക്ഷണം ലഭീക്കില്--- സ്യ 

൭൦ കൊന്നീടടകിലും അവന് 
നിന്നുടെ ശരണം 

എണ്ണമായ് അവന്െറ മേരു 

ി 
1: 

എന്നും വെക്കുകില് ന സ്വ 
| 

2൭൫ ൨൪൫ 

“൧൧൧൧ ൧0൦ 0 77020 7൧൧ ൧002൧ 

൫, ദം. റി; 

ച. നിത്യനായ യഹോവായേ, 
ലോക വ൯ കാട്ടില് ക്രടെ 

ബലഫിന൯ന ആയ എന്നെ 
നടത്തി താങ്ങേണമേ 

സ്വഗ്ഗു അ; 

എനിക്കു തരേണമേ. 



ത്രിത്വത്തിന്മ പിന് ഞായറാഗ്ഗു കഠം റ 
പപ ത്ത 

നിത്യപാഠ തുറന്നിട്ടം 
ജീവജലം നല്ലയക 

അഗ്നി മേഘത്രൂണുകൊണ്ടു 

പാത നന്നായ് കാണ്ടിക്ക 
ബലവാനേ 

രക്ക്മ നീ ആകേണമേ. 

യോദ്ദാനെ ഞാ൯ കടക്കു സ്വോഗ 

ഭയം എല്ലാം മാററുക 

മുതയുപിനെ ജയിച്ചോനേം 
കാനാനില് കൈക്കൊള്ളുക : 

നിന്നെ മാത്രം 
ഞാന് ഏന്നേക്കും സ്തൂതിക്കും. 

2൭4 ൨൫ 

10൦ : '2്്ലല്7, 7൨20/00ല ഗ്മ 

11. 1] ടൂ 10ം 

ഥ 

യേശു എന്നുള്ള നാമം വ൯ മധുരം 

വിശ്വാസത്താല് ഞാനവനോടണ്ഞ്ഞു 
൯ ജീവനവ൯ എന കത്താവായതും 
ആജീവനാന്തം താന് എനു സ്വമെഭാഗ്യം. 

൨ 

മാശാപത്തില് ഞാനാപത്തില് കിടന്നു 

പിശാചിന്നുടെ പാശത്തിരു പെട്ടതാല് 

മത്ൃനായ്ക്കന്നാ൯ എന്നെ രക്ഷിപ്പാനായ് 

സാത്താനിതനിന്നും വീണ്ടെടുത്തവ൯ 

൩. 

സ്വരല്ലോകമെനെറ സ്വന്തറാക്കിത്തന്നു 

നല്ലൊരു പിതാവുണ്ടെനിക്കവിടെ 
തന്നുടെരയാത്മാവെന്നുള്ളിത പാക്കുന്നു 

ഒന്നുകൊണ്ടുമെസ ഭാഗയം പോയിടാം 

ര ൯ 

ത൯വേദത്തില്ഞാ൯ ധ്യാനിക്കും പ്പാലവ_ 

എര്ന്നോട്ട്രെക്കും എന്നും ത൯ മമ്മങ്ങഗ 

തന്മൊഴിപോലെഞാ൯വ്്രാത്ഥിച്ചിടു മ്പോഠഠ 

എന്മാനസംപോല് സ്വ്വം നല്ലുന്നു . 

൫൭ 

ഇപ്പാരിലെന്െറ ജിവിത ഭാഗ്യങ്ങഠം 
എപ്പോഴും മുദാ വദ്ധിച് രുന്നു 
മുദ്ക3ലോകം വിട്ടുങ്ങു ഞാ൯ പോകുമ്പം 

ഇക്ടംപോലെധെറ കാന്തനെക്കാണാം 
യേശു കത്താവേം; 

നിന് നാമമെന്നിമ്പം 
നിത്വകാലവും. 

ക് ൨൪൫൫ 

൫൦൩൨൩ 7൩൦ : 12777 7൨ ലി 

ന്നില്. 

യേശുവിനെറ ആ$ ഞാ൯ 
പൃഃപ്പാഴ്ം സഃന്തോക്കിക്കാം 

അവ൯ എന്നെയും സ്റ്റേഹിച്ചു 

എ൯൪॥െറ നാമവും വിളിച്ച 

നല്ലിടയ൯ താനവസ 

എന്നരുമ രക്ഷക൯ം 

ഥം 

൨൦ യേശൂ കയ്യില് നല്ല കോല് 
നമ്മെയും നടത്തുമ്പോഗ 

നല്ല മേചില് പാലും ചോറും 
തന്നു പോററും ദിനം തോറും 

ദാഹവും വരുന്നെങ്കില് 
വെള്ളം കാട്ടും ഉറവിരം 

൨.൦ ഇത്ര ഭാഗ്യമുള്ള ഞാസ 

എന്തു ഏൂലം ഭൂഃഖിപ്പാ൯ 

പല നലല നാമിന൯ ശേഷം 
വെടിയേണം ഞാന് ഈ വേഷം 

എനെറ പാപ്പ പിന്നീടില് 

ഇടയസെറ മടിയിരും 

25൭6 
& ി 1 

വ്ധന൦ : ൭൭270൧൧൦, ൭൭22 20 2) 

ഥ്ഥ7 77൨72 

റ. 

൨൭൫൪൬ 

൧. “നല്ലിടയനാം യേശു രക്ഷകന് 
തൻ ജീവ൯ നല്ലി വിണ്ടെടുത്തെന്നെ 
മുട്ടുക സവ്യവും നാധതോറുമേ 
തീരത്ത പാലനം ചെയ്യീടുന്നു താ൯ം 

൨. യേശു നല്ലിടയന് ഏന്നെ നല്ല 
മേച്ചില്സ്ഥലെ കിടത്തുന്നു സദാ 
ശാന്ത വെള്ളങ്ങഠംക്കരികില് എന്നെ 
സന്തതം കൊണ്ടു പോകുന്നു അവ൯. 



3100 8൬൬൧൦9 ൧൩ നനന 

൩. നീതിവഷികളിര നടത്തുന്നു 
സാദരം ഏന്നെ എ൯ നളിടയന്൯ 

മു൯ നടക്കുന്നു താ൯ അനുദിനം 

എന്നെ പേ ചൊല്ലി പിളിചിടുന്നു. 

രം, തന് ആടുകമെ അറിയുന്നവ൯ 

നന്നായറിയും ത൯ ശബ്ദം അവ 

സവ്ൃശക്തിയുടമ ത൯ കൈകളില് 
ക്കേമമായിരിക്കും അവ എന്നും: 

൭. കെട്ടന്നു മുദിവു രോഗികളെ. 

മും സുഖപ്പെടുത്തിടുന്നു താ൯ 

മാവില് കുഞ്ഞാടുകമെ. ചുമന്നു 

സവ്യനേരവും പാലിചീടുന്നു, 

ണം രം നല്ലിടയ സംരക്ഷണയില് 

ഞാ൯ എമെറ ലോകവാസം കഴിച്ചു 

മുത്യുവി൯ശേഷം സ്വധ്റ പാത്തീടും 

നിത്ൃകാലവും തെറ മടിയിതം 

നടു 

25 ൨൭൭ 

ഗ്ന 7൩൦: 147൧ 20 പ് 

റ ം ഒ, ൫. ന ്് 

എന്നിടയ൯ യേ ശുവേം 

എന്നെ നീ നടത്തുന്നു 

മേഫസ്ധംഭം കൊണ്ടും നിസെറ 

അഗ്ിത്രൂണിനാലും ഫലാ 

ആപത്തിതനിന്നും സദാ 

രാപ്പകര കാക്കുന്നു നം 

ഥാ 

നിശ കാവലില് പാക്കുന്നേ൯ 

ഭാഗ്യവാനായ നഹം ) 

നിസ നിലവില് നീിന്നെപ്പോഴ്സം 

എന മുട്ടകഠ്ഠ ആസകലം 

തീരു തന്നിടുന്നു നി 

പുത്ര നല രക്ഷകനും 

ഫന്നുടെ അപേക്ഷയെ 

നീ നല്ലാതിരിക്കമ്പോഠം 

നിന്നോടണെഞ്ഞിടടപാനും 

എന്നെ തന്നേ താക പാനും 
നി൯ കൃപാദാനത്തെ ന; 

ണപോടരേണമേം 

൧൭൫ 

കുഞ്ഞാടടകലെയും നീ 
നി൯ മാവ്വിത ചുമക്കുന്നും 

നി൯ കരങ്ങളാലെ നന്നും 
താങ്ങുന്നു പിഴാതിരി പ്പാ൯ം 

നിന് സ്നേഹം ക്ഷണാംപ്രുതി 
ആസ്വദിചചീടട്ടെ ഞാന്. 

൨൫൦ 

(.., 1. 

നി൯ കരുണകഠ കത്താവേം, 

വളരെ ആകുന്നു 

ഇവയെ ഓത്തു സദാ ഞാ൯ 

ആശ്ചയ്യപ്പെടുന്നും 

ഞാ൯ ശിശുവായിരുന്നഃപ്പറാഗ 

എന്നെ നി പാലിച്ചു 
എ൯ യെടവനത്തില് നി തന്നേ 

ഏററം സഹായിച്ചു. 

ഞാ൯ രോഗി ആയ് കീടന്നപ്പേഠ 

ആശ്വാസം നീ. തന്നും 

പാപ ദ്ൂഃഖത്തില്നിന്നു നീ 

എന്നെ വിടുവിച്ചു. 

ഇന ആയ്യഡ്സുള്ള നാഗ ഒക്കെ 

നിന്നെ ഞാ൯ ലുകളും 

മേല്ുലോകത്തില് കത്തനെ ഞാ] 

ഏററവും സ്തൂതിക്കും. 

നിനക്കു സതി ദൈവമേം 

എന്നേക്കും ഞാ൯ പാടും 

നിന്നെ സ്കൃതിപ്പാ൯ നിത്ൃത്വം 

പോരാത്തതായീടും. 

അതത്ന്തതത്തിിണിലിിിലി 

മ ൨൫ 

% 
. 1 

7:00 27072250 ൫0൧ /൧//2 802 

ട്ട. 7ട. 

കത്ത൯തന്ന നല് വാഗ്ദാനം ] 

ആത്തനാം സഞ്ചാരിക്കായ് 

:സ്വദ്യാത്ര നീരെ. നിന്നെ 

ഞാ൯ നടത്താം എ൯ കണ്ണാരം? 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഗ്ഗ കറം 101 

ഞാന് നടത്താം ഞാ൯ നടത്താം രം ലോകെ എനെ വേല തിത്ച്ു 

ഞാ൯ നടത്താം എന് കുണ്ണാ നി൯ കൃപയാല് ഒയം നേടി ; 
സ്വഗ്ഗയാത്ര നീമെ. നിന്നെ മുത്യു കാലം പേടിക്കാ ഞാ൯ 
: ഞാന് നടത്താം എ൯ കണ്ണാല്.” യോദ്ടാനില് നീ നടത്തുന്നു നട 

൨. പരീക്ഷകളലാല് ജിതനായ് നു 
ത ി 01 ൨൬൧ 

നിന്നില് ധ്വനിക്കെട്ടെ൯ വിള ല് 
ഞോന നടത്താം എ൯ കണ്ണാല് 27070 0ലഥ, (൧൧൧൧൧ ഗഥെര്്ഥ് 

60 

ഞാ൯ നടത്തം 

മുന കഴിഞ്ഞ കാലത്തോടെ 
നി൯ പ്രത്യാശയററീടില് 

പിന്നെയും കേര എന൯ു വാശ്രനം 
ഞോന് നടത്താം എ൯ കണ്ണാല് __ 

ഞാ൯ നടത്താം 

അന്ത്യവായു വന്നു ശിഷ്രം 
മുതു നേരമാകു മ്പോഗ 

നിന് വിശ്വസ്ൂനാഥ൯ ചൌ കേഠ 
ഞാന നടത്താം എസ കണ്ണാല്? 

ഞാ൯ നടത്താം 

൨൬൧ 

“27 /മുഥില് 776 

1.. 14. 
കത്ത൯ എന്നെ നടത്തുന്നു 
എത്ര ഭാഗ്യം സ്വറ്ലരാശ്വാസം 

എല്ലാററിലും_ഫൃവിടെയും 

ത൯ കൈ തന്നെ നടത്തുന്നു. 
നടത്തുന്നാ൯_നടതര്തുന്നാ൯ 
തന കയ്ക്ാര മാം നടത്തുന്നാ൯ 
ത൯ പിനഗാമിയായീട്ടം ഞാ൯ 
ത൯ കയ്യാല് മാം നടത്തുന്നാ൯. 

അതിദ്ദഃഖ മദ്ധ്യത്തിലും 
ഏദസ ഭാഗ്യനിറവില്ും 
ശാന്തത്തില്താ൯_വ൯കാററില്താ൯ 
ത൯ കൈ തന്നെ നടത്തുന്നു നട 

കത്താ നി൯ കൈ പിടിക്കും ഞാന് 
പശ്യ്യാത്താപപ്പെടാ പിന്നെ 
ഏന്നംശത്തില് തൃഫ്ലിപ്പെടും 
൫൯ ദൈവം താ൯ നടത്തുന്നു നട 

79% 70, 

തതത്മാവാം വഴികാട്ടി 
എന്നെ സദാ നടത്തി 

കൊണ്ടുപോകും വനത്തില് 
ക്രടെ സാവധാനത്തില് ; 
ക്ഷിണാരേ, സന്തോഷ്കിപ്പിന൯ം 
തന് ഇമ്പമൊഴി കോംപ്പി൯ം 
സഞ്ചാരി ! നിക്രടെ വാ 
ചേകാം നിന്നെ വിട്ടില് ഞാ൯.? 

ഉ ഒള ം തല ന്നേററവും 
ആശയററ നേരവും 
രൂശിത രക്തം കാണിച്ചു 
ആശ്വാസം നല്ലടുന്നു ; 
ശുഭ്ധാത്മാവി൯ പ്രഭയില് 
ഞാനൊളിക്കും നേരത്തില് 
ശത്രുശല്യമൊന്നുമേ 
പേടിക്കേണ്ടാ ഹഞങ്ങൂമേ. 

സത്യ സഖി താ൯ തന്നേ 
സവ്യദാ ഏന് സമീപേ 
തൃുണെക്കം നിരന്തരം 
നിക്കും ഭയം സംശയചു 
കാറഠുഗ്രമടിക്കിലും 
ഇരുഗ കനത്രീടിലും 
“സഞ്ചാര! നീക്രടെ വാ 
ചേകാം നിന്നെ വീടില് ഞാ൯.? 

ആയുകഷ്ട്ാലത്തിന്നന്തം 
ചേനാത്തി പ്യന്ടനേരം 
സ്വഗ്ലൂചിന്ത മാത്രമേ 
ഏകമെന്നാശ്രയമേ ; 
താ൯ മാത്രം ആ നേരത്തും 
ഏന്നെ ത്തം കടത്തും 

“സഞ്ചാരി! നി ഭ്രടെ വാ 
ചേകാം നിന്നെ വീട്ടില് ഞാ൯.? 
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മോദവാത്ത കേട്ടു നാം 

17൧൦: 7ലാ൧ലല)) ശഥ്ഥി൦ ൧൭ 

0, 1, 

ലം സ്റ്റേഥത്തി൯ ഇട്യനാം യേശുവേം പം 

൨൦ സാധുക്ഠക്കായ് വലഞ്ഞലഞ്ഞതും 

കഠക്കായി ജീ ിഞ്ഞ ആട്ട ക്കായ് ടിവ൯ വെട തും ൨. ഷോക്കിപ്പി൯ കടല് മേലും 

പാടുകഠം പെട്ടതും ആ൪ ? നായകാ, തി 
ടിയല്ല നം നിയല്ലാതാരുമില്ല യേശു ലോക്കിയോടൊകെ ചൊട്ട, 

തരേയേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു.? 
൩൨. നീകീടുവാ൯ എല്ലാ പാപത്തേയും പാടവി൯ ദ്വീപങ്ങളെ 

പോകിടുപവാ൯ സവ്൮ ശാപത്തെയും പി സവ്യം മുട ്ങെ 

ലര ാഗിയ്യം കെട്ടത്തിടാ൯ കത്താ യോബേൽ ഘോഷിക്കും ഭൂമിം 
ന്യല്ലാതാരുമില്ല.- യേശു യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു.? 

രം. അറിവാന് സ്വദ്പിതാപിനെയും ം 9ത 
പ്രാപിപ്പാന് വിശുദ്ധാത്മാവിനെയും ് പ 

വേറൊരു വഴിയുമില്ല നാഥാ ? പാ വന്ത 
തമില ന മുത്യവാരും ത൯ ല് 0 ി 

ഉയശു രക്ഷിക്കുന്നു 
1൩ വാഞ്ഛ കൃവയ്ക്മായ് 

൭. സഫ്ിപ്പാ൯ എ൯ ബുദ്ധിഹിനതയും ന ചൊ 

വഫിപ്പാ൯ എന് എല്ലാ ക്ഷിണ്തയും കല്ലറമേരു ഘോക്ിക്കാം 
ഴു 

ലാമിപ്പാ൯ പാലിപ്പാ൯ ദൈവപുത്രാ യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു.? 

നിയല്ലാതാരുഥില്ല--- യേശു 

റൂ റ്റെ 
സം സത്യവിശ്വാസത്തെ കാത്തിട്ട്വാ൯ രം ഘോകിപ്പി൯ കാററിന് ട്രെ 

വഴിയും സത്യവും നീ മാത്രമെ 
നിത്യമാം ജിപനും ദൈവപുത്രാം 

നീയല്ലാതാരുമില്ല. 
യേശുനാഥാ, ഞങ്ങധക്കു നിയ. 

ല്ലാതാരുമില്ല ; 
യേശുനാഥാ, നീഷല്ലാതാരുമില്ല. 

നിത്യം നി൯ കീത്തിയെ പാടീടട്പാ൯ 

ഭൂത്യന്മാരത കൂവ തന്നിടടുവാന് 

നീയല്ലാതാരു മില. യേശു 

ദൈവമ ഫത്വത്തിത്താശവരു മ്പോഠം 

ജീപകിരിടത്തെ താ൯ തരുമ്പോഠം 

അപ്പോഴ്ചം ഞങ്ങാം പാടിടും നാഥാ 

നീയല്ലാതോരുമില്ല യേശു 

. നാടു നീമെ. ചൊല്ലുവിന് 

യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു 
കേ പ്പിനെല്ലാടവും 
യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നും? 

കടത് കടന്നു കന്നും 

ഷോഷ്കിപ്പി൯ കത്ത൯ ഫിതം 

ം യേശ രക്ഷ്മിക്കുന്നും? 

: യേശൂ രക്ഷ്മിക്കുന്നു” 
ജാതിക ളിന്നാക്കട്ടെ 
യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നും” 
ആക്കുവി൯ം വച്ചി രക്ക്മ് 

പ്റല്പാ കടതതിരത്തും 

നമ്മുടെ ജയഗ'തം 
€ യേശു രക്ഷ്മിക്കുന്നു.” 
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൧64 ൨൬൪: 

ഥ്, 

ചം ഭൂശി൯ പടയാളികഠം 
ക്രടി ഇങ്ങു പരുവി൯ 

യേശുവി൯ പി൯ഗാമികഷക്ച 
പോരിന്നായ് ഒരു ഞ്ജവി൯ം 

൨൦ 

യേശു അല്ലോ നായക൯ 

പോരില് പരാക്രമി താ൯ 
യേശു നത സഫായകന്൯ 

ധൈധയ്യം ഏകും വീയ്യവാ൯. 

ം ദപേടിക്കേണ്ടാ ഭടരേ 

പേയി പട ഭ്രമിക്കും പം 

ഓടി പോകും തുടരെ 

നായക൯ താ൯ ജയിക്കം. 

ആത്മപോരി൯ പാളിനെ 
ആയുധമായി ധരിപ്പി൯ 

ദുക്ഷനാം പിശാചിനെ 
വെട്ടി മുറി ഏലിപ്പിഷ. 

നിതിയി൯ കവചവും 

സത്യമാം നടുക്െട്ടും 

നത വിശ്വാസഖേടവും 

ശത്രുവിനെ വിരട്ടും. 

സേനയി൯ യഫേവേ താ൯ 
നമ്മെ യോദ്ടാ൯ കടത്തും 

കനാ൯നാട്ടി൯ എത്തുവാ൯ 

നേരെ അവന നടത്തു ംം 

65 ൨൬൫ ൭. 
“0 / (7777517272 50/൨/ല൦ട 

6ട, ടം 

ം ക്രിസ്ത്ര സൈന്യമേ, വാ 
പോരിര നിരധായ് 

മുമ്പെ പോയ യേശു 

തന്നെ നോക്കീടി൯ 
ക്രിസ്ത്രരാജന്൯ ഇപ്പ്ോോശ 

വൈരകഠടക്കെതിര 

തരിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്സുകര് 103 
ന ന പാ 

മുമ്പോട്ടെത്തി പോരില് 

കാണ്മി൯ം തന് കൊടി. 
ക്രിസ്മൃ സൈന്യമേ, വാ 
പോരിത നരയായി് 

മുമ്പെ പോയ യേശു 

തന്നെ നോകീടി൯. 

സാത്താന് സേന എല്ലാം 

പാഞ്ഞോടുന്നു കാണ 

മുന്നോട്ടോടി എത്തി൯ 
ക്രിസ്ത്യ സൈനൃമേ, 

തോളും ഇളകി 

ജയ ഭേരിയഠാല് 

ഘോഷ്കിച്ചാനന്ദിപ്പി൯ 
പാടിന൯ു ഉചത്തില്. 

ക്രിസ്ത്ൃയ സൈന്യമേ, വാ--- 

വ൯ സേനയെ പോലെ 

പോകുന്നീ സഭ 
ശുഭ്ധര പോയ മാദ്റൊെ 

നാമും പോകുന്നും 

നാം ഏവരും ഏകം 

ഏക ശരീരം 
സ്നേഡഥം ആശാബന്ധം 

എന്നതില് ഏകംം 

ക്രിസ്ത്ൃ സൈയന്ൃമേം വാ 

ലോക രാജ്യം എല്ലാം 

പോകും ഇജ്ലാതായ് 

ക്രിസ്തു സഭ എന്നും 

എന്നും ഇരിക്കും 
നരകത്തി൯ വാതില് 

എതിരായ് വരാ 
എന്നു ചൊന്ന വാക്കു 

മാററം ഇല്പാതാംം 

ക്രിസ്ത്യ സൈമ്പമേം വാ__ 

ഫേ ജനമേ ! മുമ്പോട്ട്) 

ഓടി വന്നിടി൯ 

രം ക്രട്ടത്തോടൊന്നി(ച്?) 

ആനന്ദിചിടി൯ 
മഹത്വം സ്മൂതിയും 

മാനം എന്നിവ 

യേശുരാജനെന്നും 
ആയിരിക്കട്ടെ. 

ക്രിസ്യ്യ സൈന്യൂമേ, വാ 
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ലം നല്ല പോര ചെയ്ത, ധൈഷ്യമായി 
ക്രിസ്മു നി൯ ശക്തിം നി൯ നേടും ; 
ജ്വ൯ നേടിക്കൊഠംകില് അതു 
നിത്യ സമദന്തോക്ചം കിതീടം. 

൨. ഓടുകയോട്ടം കൃപയാല് 
ദശിക്ക ത൯ തിരുമഖം :; 
ജീവനിതാ നിശ മ൯പിത കാണ 
ക്രിസ്മ നിന പാത, നിന ലാക്ക് . 

൩. ചഞ്ചലം നീക്കി ചാരിക്കൊഠം 
തൃക്കാരുണ്വയം നി൯ ആശയം 
ആശ്രുയിപ്പോക്കു നിശ്യ്യയം 
ക്രിസ്തു താ൯ ജീവന് സ്നേഹവും. 

രം ത൯ഭജും നീക്കും നി൯ ഭയം 
നാഥ൯ അഭേദ്യ൯ നി പ്രിയ൯ 
വിശ്വസികില് നീ ദശ്മിക്കും 
ക്രിസ്തു സവ്ൃമായ്യിനക്കും. 

67 ല് 

1൧൦ : 7707൪ 2/6 ൮ 

ഒട്ട. 25. 

൧. ഏന്നെ നിത്യ നാശ മാലും 

തന്നില് ആകീടാ൯ 

സാത്താ൯ ഏററം സൂത്ത്തോടെ 

സഞ്ചരിക്കുന്നു. 
യേശുവേ എന രക്ക്മിതാവേ 

ആശു തൂുണെക്ക 
ആശു തുണയ്ക്കായ്ണ്കിലൊ ഞാന് 
നാശം ആക്കമെ. 

൨. എ൯ ജഡം തആത്മശത്രുവായ് 

ജയം നേദ്വാ൯ 
എത്രയും കഠോരയഷ്ൃഭ്ധം 

ചെയഷ്യിടുന്നയ്യൊ-- 

൩൨ മായചന്തത്തകും ലോകം 

മാം വലയഷ്കുന്നു 

ശത്രു വോടെതൃത്തീടടവാ൯ 

ശക്തി മെ നാസ്തി. യേശു 

൨൬൭ 

' യേശു 

സംശയം എന്നെ 

ശക്തിയായ് പോര ചെയ്യുന്നു 

ഇല്ല മെ ശക്തി യേ. 

൫, ഉന്നത സമേതം എന്െറ 
എന്നും നീയല്ലോ 

ഏന്നെ പിട്ടപിക്കുന്നവ൯ 
എന്നും നീയല്ലൊ_. ര് 

208 ൨൬൭ 

17ലരീ 270/ 7/0 72720൧4170" 

1 ടട, 
ക 

ശോധനയില് പീഴല്ലെ ; വീഴു പാപം 
വേറെ ജയം ഉണ്ടാം ഒരു ജുധത്താല്ൽ 

നന്നായ് പൊരുതി രാഗാഭി അടക്ക 
യേശുവെ നോക്കെന്നും താന നടത്തിടും , 

യാചിക്കേശു സഫായം 
ആശ്വാസം ബലം കാവത 

യേശു മനസ്സറള്ളേോനാം 

താന് നീന്നെ നടത്തും. 

൨. 
ദുക്ഷ സഖിയും ദുവ്യാക്കും തൃജിക്ക ; 
ദൈവ തിരു നാമം ചൊൽ ഭക്തി യോടെ] 
വിവേകം ഛരിവു നേര ദയ കൊഠംകം 
യേശുവെ നോക്കെന്നും താ൯ നട 

൩. 
ദൈവം കിരീടം നല്ലം വിജയിക്കു 
വിശ്വാസം ജയിക്കും ; തോല്ലി വന്നേഷ 
രക്ഷകന് ഏക്ും നതബലം നമുക്കു 

യേശുവെ നോക്കെന്നും താന് നടത്തി! 

ടിടി] 

269 ൨ 

“027൮ ൪/0 ദന 07 

റാ 

൧ 

ആയുധ വാഫി മാത്രം ; ഞാ൯ ധീരന: 
രാജന്ദെറ ചൊല്ല കേംംപ്പാ൯ നില്ല 

പോക എന്നു ചൊന്നാല് ഞാ൯ പേ 

നായകനോടരൊത്തു നില്ലാനും തയ്യാ൪ം 

[ 
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ഫേ കേശക്ക പോര്വിളി മു൯ചൊല്ലവാന്൯ | രം നിന്നിടി൯ യേശവിന്നായ് 

സന്ദേഫികഠം മാറി പീഴ്ചതും കാണ് തന ശക്തി ശരണം 
ആയ്യധവാഫി മാത്രം എന്നാലും സ്വശക്തി ഫലിച്ചീടാ 
പേരും ഞാ൯ പോരിനെന്നു താ൯ കാ. സ്വയാശ്രയം വൃഥാം 

൨ [ണും സവ്യായുധവഗ്ശ്ം നീ 
ആയുധവാഫി മാത്രം പോക്മളത്തില് ആത്മാവിൽ ധരിക്ക 
ആയ്യധം പൂണ്ടു ഭഭ എ൯ കാവലില് ആപത്തി൯ നട്ട്വിലും 
പോരിന്നു പോവാ൯ വിളിക്കുന്നാകീല് ആവതു ചെയ്യ, നീ. 
തയ്യ്യാ൪ എന്നു ചൊല്ലും ഞാനഃന്നരത്തിരു 

ഫ കേക. (൫- നിന്നീടി൯ യേശുവിന്നായ് 
യി യൃഭ്ധം വേഗം തീരും 

ആയുധ വാഹി എങ്കിലും എന് അംശം ഇന്നു പോരിന൯ സന്നാഫം 
ദിപ ശ്രേയസ്സും മിന്നും മുടിയും നാമെ. ജയഗീതം 
പോരു ചെയ്യു ഞാന് ധൈധ്യം കാട്ടുകിത ഒയാഭിക്കു ലഭിക്കും 
ആയ മുടി ച്ചൂടും ഞാ൯ ആ സദസ്സില് ടിവനെറ കിരീടം 

ഫേ കേക തേജുസ്സിത യേശുപവോട്ട 

വാണീടും എന്നുമേം 

0 ൨൭0 

612720 2/0, 512220 220 707” 65005 ൭7] ൨൭൧ 

1.6. 2, റി 
1. നിനീടിനരേഭിായ് (0 77 മ്മഥ്ല”, 0/0 77 206 

ക്രിസൃയസേനകമേ. ടട, 
ഉയത്തിടി൯ കൊടിയെ ത്വക്കില് 

നക്കും നേരിടല്ലേ ; വീരരേ, മുമ്പോട്ടെത്തി൯ 
ജയം ജയം തനിക്കും ജീവ അപ്പം ഭട്ടിപ്പി൯ 
വറ സോന്ാകുംം പോരിരു ശക്തി ലഭിപ്പിശ. 

വൈരികഠം എല്ലാം തോല്ലംം 
താ൯ കത്താവായി വാഴ്ചം. ൨. മുഖം കണ്ണ്ലീ൯ വന്നാലും 

൨. നിന്നിടിന് യേശുവിന്നായ് കാഴ്ടയ മത്ങാതാകണം 
എന്നി പോമവിളി കേഠം തുടചീടും ക്്്ുകഠം 

നിങ്ങാം നിര കൊണ്ടാലോ ശുഭമാക്കും പാതക, 

യ ലജ താസ൯ ൩൨. ക്ഷിണുരേ, വന്നിടടവി൯ 
ളു ലും റുറത്തും ആയുധം കൈക്കൊള്ളവിനു- 
ളു തിദ്മയെ പോരില് ജയം ലഭ്യമെ 

ന! നേരട്ടു പോരാടി, വസ സന്തോക്കമെന്നുമെ . 
ഇല്പായ്യു ആക്കുകെ. 

൭. നിന്നിടി൯ യേശുവിന്നായ് ര സേനയോടുട ചേന്നുകൌഗ 

കാഫള നാദം കേഠം പോ൯ ചെയ്യീടടകാ നീങ്ങാം 

മുന്നോട്ടു ചേരി൯ പോരി൯ ശത്രുവെ ഭയിച്ചിടും 
രം നേരം വീരരേ ; ക്രിസ്തറസൈന്ൃമേ പോകം 

ണ്ണം ഇല്ലാ വൈരികഠം ൫, സ്പോത്രഗീതം പാടുന്നു 
ഏററം ശെയയ്ക്ം ഉ ഭ്ലോ൪ 

പേടിച്ചിടടേണ്ടപരെ 

ധൈധ്ലമായ് ചെയ്തു പോ൪. 

താതസുതനാത്തുന്നു 

നിത്യം നിന്െറ നാമത്തെ 

ആര്യു ഷഘോഷിച്ചീടട്ടെ. 
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27൧ ൨൭൨ 

27070 2൧൧ 70 

ട്ട, 5൭. 

൧ം എന്െറ തോഴരേ, കൊടി കാസ 

വിശുന്നാകാശേ 

എ൯ സഫായ സേന വരുന്നേ 

ജയം തന്നേ, [ന്നു 

കോട്ട കാപ്പി൯ന” യേശു ചൊല്ല.. 
“വരുന്നു ഞാസ് 

“നിന് കൃപയാല് കാക്കാം? എന്ന്” 
ഉത്തരമായ് ചൊല്ലി൯ം 

൨. ശ്രേഷ്യ സൈന്യം ഏന്നു മു൯ 
സാത്താനെറ ചൊല്കീഴ് 

ശക്തിമാന്മാ൪ വിഴ്ഴന്നേ ചുററും 
ഭയത്തി൯കീഴ്__ കോട്ട 

൩.൦ തേജുസ്സി൯ ലക്ഷ്യത്തെ കാണ്ടി൯ 

കാഫള.ം കേഃപ്പി൯ 
സൈനൃനാഥന്൯ നാമത്തില് ജയം 

രിപുക്കഠ മേല്__ കോട്ട 

ര. ഘോര യുദ്ധം നീട്ടൈന്നാലും 
ക്രട്ടരുണ്ടു ഫേ 

സൈമ നാഥ൯ മുന് വരുന്നു 
മോദം ക്രട്ടരേ_ കോട്ട 

കട ൨ 9൭൩. 

“17 ൧൧൧ 6074൧൭ 0 (/0775/" 

ടം വി 

൧ 

രക്ഷാവല്ലഭ൯ ക്രിസ്പ൯ പോരാളികഠം നാം 
കുരിശാം കൊടി നിപിന്നിതാ 

പോര൪ചെയ്തു, ധമ്മം ത൯വിശ്വസ്മധീരരായി 

വൈരികഠ സാത്താ൯ ജഡം ലോകം. 

0. 

ഒരേ വിശ്വാസ പ്രത്യാശയാലേവരും 

സോദരമ ഗണം ഒന്നായ് നിന്നും 

യേശു നാമത്തില് നിന്ദ വഹിക്കു മന്നരം 

തിരു ക്രൂശിനെ ധ്യാനിക്കും നാം. 
ര 

0, 

കൃപയ്മും വിളിക്കും കുരിശടയാളം 

ലഭിച്ചോരത്രെ സ്റ്രാനത്തില് നാം 

വ്രതം കാപ്പാ൯ ക്ഷീണരും ശക്തരാവോല.ം 

ദിവൃമത്രെ ആയുധവഗ്ശുംം 

രം 

ശത്രു കോപിക്കിലോ പ്രിതി ഭാവിക്കിലോ 
ഉടന് തയ്യാറായ് തിക്കും നാം 

മുഖസ്മുതി ഭീഷണി സൂത്രങ്ങലഠലോ 
കുടടങ്ങിടാതെ പേരിടും നാം. 

൫ 

ജഡമാഹാദികലടക്കി ജയിച്ചം 

അടിമ പാപത്തിന്നാ കാതെ 

ഹൃദയമതില് ശുദ്ധാത്മ൯ വ്യാപരിച്ചും 

നേടും ആത്മസ്വാതന്ത്ര്യം മുദാ. 

പ 

നയിക്കാ ഭൂരിപക്ഷം നോക്കും ജീവിതം 

ലോകസ്നേഹത്തിന്നല്ലിനി മേരു 

സ്വഗ്ലമതോടും താതനോടും നിരന്തം 

നമ്മോടും സത്യം നാം പാലിക്കും. 

ല് 

ക്രിസ്തു കാട്ടംവഴി നടക്കിത തോഴര നാം 

ധൈധയ്യപ്പെടുത്തുവി൯ അന്യോന്യം 

പോര് ഒഴിക്കില് കീഴടങ്ങിൽല് അവമാനം 

ഉനെന്നും പ്രാത്ഥിച്ചം പോദചെയ്യുംം 

[൦ 

പേ രി൯ക്ഷിണം ശോധനകാഠിന്ൃമപ്പോ- 

ദൈവശക്ഷ്ചാ ജയം നിശ്ച്യിം 

പിതൃദേശെ ശുഭ്ധരായി മുടി ച്ചടമ്പോഠം 
മഫതഭാഗ്യം അവണ്ണനിയംം 

തി 

74 ൨൭൭ 

“772 70൦ 7൧0൧൧ 07 വദ" 

6൭. 58. 

പരീക്ഷാനാഠം യേശ്രു 

പ്രാത്ഥിക്കെ൯പേക്കായ് 

തൃജിച്ചു നിന്നെ ഞാ൯ 

പിട്ടപോകായ്ക്കാ൯ 
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ന്നാല് 

നോട്ടത്താത നിത്തെണം 

ഞാനിള കു മ്പോഗ 
ഒരുവിധത്തിലും 

പിഴാതെ കാത്തും 

൨൦ മോഫിപ്പിച്ചിമ്പവത്താത 
ലോകം മയക്കി 

നീചധനം കാട്ടി 

എന്നെ ചതിച്ചാൽ 
കാല്വറിര്്രുശതും 

ഗെത് ശെമെനയും 

പ്രത്യക്ഷാാക്കെണം 

ഏഎ൯ മനം മുമ്പില്. 

സ്റ്റേഹത്താലെന്നെ നി 
ശിക്ഷിചിടടമ്പോഠം 
യാഗമേല് വിഴാക 
നിന്നാശിവ്യാദം 
യാഗാപ്പണത്തിഒ.ത 
പാനപാത്രത്തെ 
ടുഡംഥറെചല്ലാലും 

കുടിക്കും മനം. 

രംം ശവക്കുഴി മ്്റില് 

ഞാ൯ വിണീടുമ്പോഠം 
അതിന്മേല് സ്വ ജ്യോതിസ്സ് 
ശോഭിച്ചിടപെ 
മുത്ൃപോരിത നിസെൌ 

സത്ചൃത്തില് ചാരി 
മരിക്കുമെന്നെ നീ 

കൈക്കൊഠ ജീപനില്. 

7൭ 

വ്ഥ൩൦ : 602൧7൪ 2/൭ ക്ലി ലു 

പ്, 

൧ 

സേനാപതിയിനു ശബ്ദം കേഷക്കുവി൯ 
വന്നൊരുങ്ജദുവി൯ പോരിന്നായ് 

ക്രിസ്കനാമത്തിര കൊടിയേറഠുവി൯ 
സവ്യജാതികളിനു രക്ഷയ്ക്കായ്. 

വീര൪, ധീരരായി കൊടികീഴില് 
ക്രട്ടി൯ ഉരതി൯ വെടജിക്കാഹമം 
സൈനൃനാഥ൯ യ്യദയിലെ സിംഫം 

ഫല്ലപെല്ലൂഷ്യാ ! ജയം നിശ്ചയം. 

൨൭൫ 

പി 

ലോകയുദ്ധങ്ങള ഠല്് അശുഭ്ധങ്ങഗ 

രക്തപാതകം ഏറുന്നു 
നാമോ കൊല്ലവാ൯ അല്ല രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 

ക്രിസ൯പോരിനോടു ചേരുന്നു __വിരത 

൩. 

അന്ധകാരത്തി൯ ബന്ധം വെട്ടവി൯ 
സുവ്ശേഷത്തി൯ വാളിനാരു 

പായും ജഞ്തോനവും കത്ത൯ അരുളൂ. 
ശക്തനാക്കും ത൯ആത്മാവിനാല്_വീ 

രം 

ലജപ്ിക്കാതെ നാം ദൈവശക്തിയാം 
ര്ൃരശി൯വചനം ഫഘോഷ്കിക്കാം 

കഷ്ടങ്ങളിലും നകൂത്ങകളിലും 

ഭൂരക്ങ്ങളിലും സന്തോഷിക്കാം പിര. 

൫ 

ക്രിസ്മ൯ സ്നേഹവും ത൯ സ്മെമൃതയും 
ഹൃല്ലായിടത്തും കാക്കുവാ൯ 

ദൈവശാസന ജിവവാസന 
ഭൂനിപാസികഠംകായിടുവാ൯__ പീര. 

൬ 

ദൈവം സ്വറ്ലത്തില് പോലെ ഭൂമിയില് 
എല്ലാ സൃുക്ഷയിമേത വാഴേണം 

പാപപാശങ്ങഗ ശാപക്കലേശങ്ങ൦ 

എല്ലാം വുത്രന്൯ ദ്ൂലം മാറേണം. വിര: 

൭ 

ചാകുവോള.ം നാം തവ വിശ്വസ്പുരാം 

ദാസരാകണം ഭൂമിയില് 
സത്യമാനവും നിതൃസ്ഥാനവും 

പിന്നെപ്രാപിക്കും നാം സ്വഗ്ഗത്തില്--- 

ലയി സേവ 

൧76 ക ൨൭൬. 

്ഥ൦ : 7൦ ൩ ൭0൭) 772 /70൧൧/0ല2 

04742066" 

11. 10. 11. 10. 

ഥ 

എ൯ യേശുവെ മാത്രം ഞാ൯ വിശ്വസിക്കും. 
ത൯ കുരിശെടുത്തുകൊണ്ടെപ്പോഴ്സേം 

എ൯ മരണത്തോളം ത൯ പിന്നടിയില് 
തുടന്നാത ലഭിക്കും പൊസ്വമുടി താ൯. 

[യയ ായുത്മ 

തതത്തത്തത്തെ 



] (08 ടന ൧൬൬ നന്ന 

അവനെ സേവ ചെയ്യിടും 
ഞാ൯ അവസാനതത്തോഭ മെ 
അവനെ സേവ ചെഴ്യീടും ഞാ൯ 

സവ്വലാ 
ശുഭ്ധാത്മ നടത്തിപ്പാലെം 

൨. 

൯ യേശുവ്വെ മാത്രം ഞാ൯ സ്നേഫിച്കിടും 
പിന്നാലെ വരുന്നതെന്തായാലും 

തുമ്പം പെരുകിടുന്ന കാലത്തില്ലം 
ഇമ്പമായ് വസിക്കും ചിറകി൯കീഴ്-ം 

അവനെ ം: 

എ൯ യേശുവെ മാത്രം ഞാ൯ സ്കൂതിചിടും 
ഏഎസെൈറ സംഗീതജ്ഞാനത്താലെല്ലം ം 

പ (പ്രാപ്യിയുട്ള കാലമതില്ും 
തന സ്കൂതി എന൯നാവില് എപ്പോഴ്ചമെ. 

അവനെ 
രം 

൭൫൯ യേശുവില് മാത്രം ഞാ൯ ജീവിച്ചിടും 

എനു സ്വയം കൊന്നു തന് കുരിശിങ്കല് 
തനജീവപന്൯ എനെ റപേകായ്കൊടുത്തതാല് 

൭൭൬ ഞാന൯ു കൊട്ടു ക്കംതനെറപേക്കായ്? 
അവനെ -- 

൫ 

൯ ഭയശുവില് മാത്രം ഞാ൯ ആശൂയിക്കും 

എന് സ്വന്തം എന്നതു നശിചാലം 
കണ്ണൂനി൪ എപ്പോഴ്ചം കുടിച്ചീടിലും 

കാണുന്നവര്൪ ഒക്കെ വെഴുത്താലും. 

അവനെ 

൬ 

എന് യേശുവെ മാത്രം ഞാന് കാത്തിരിക്കും 
തനു വേല ഒക്കെയും തിത്ത്തുംവെച്ചു 

വിശ്വാസത്തോഴട ഞാ൯ നോക്കിപ്പാത്തിടില് 
ആശ്വാസ കാലത്തെ കണ്ടിട്ടം ഞാന്. 

അവനെ 

7: ൨൭൭ 

7൧20 ൧൧ 1/2 ൨൦0൭5 

1. 

കം എടുക്ക നിനെറ ക്രൂശിനെ 
ഏവം ക്ത്ത൯ കല്ലിക്കുന്നും 
വെഠുക്ക ലോകം സ്വയവും 
എ൯ ശിഷ്യനാകേണമ എങ്കില്. 

൨... ഫൃടുക്കു നിന്െറ (കൃശിനെ 
എന്തിനു ഭീതി ഭാരത്തില് ? 

തന് ശക്തി താങ്ങും ക്ഷീണത്തില് 
എന്നും ധൈധ്യം കൊശ ഉഭ്ളത്തില്ം 

എടുക്ക നിഒ൯റ ൂശിനെ 
ലച്ചഗവ്യം ഭാവികേണ്ടാകച 
ഏറഠു നി൯ കത്ത൯ ദൂശിനെ 

- ഉദ്ധരിപ്പാ൯ നീന്നെ ; ഓക്കം 

78 

എടുക്ക നിന്െറ ക്രൂശിനെ 
പുല്ലാ വൈഷമ്യവും ഏല്പം 
ത്താം നി൯ വീട്ടില് അതിനാല് 

ജയിക്കാം മൃത്യുവും അതാത്, 

എടുക്ക നിനെറ ദ്രൃശിനെ 
ആജ്ീപനാന്തം വഹിക്കു 
കരൂശില്ലാതില്ല കിരീടം 
ആശയോടെ പി൯പേ പോകം 

൨൭൮ 

“7 മം 77) //൭ 1൮ 7/0 

%, ൫. 

൯ ജീവന് ഞാന് തന്നു 

എ൯ രക്തം ചൊരിഞ്ഞു ; 
നിന്നെ പിണ്ടെടുപ്പാ൯ 
നി ഏന്നും ജീവിപ്പാ൯ 
ഏ൫൯ ജീവ൯ ഞാ൯ തന്നു ; 
എന്തു തന്നെനിക്ക ? 

ദീഡകാലം പോക്കി 

ദുഃഖം ക.ജ്യത്ഭമിതം 

ആനന്ദ മോക്ഷത്തിനന്ന് ) 
അദ്ഥനായ്യീരാ൯ നീ 

ഏത്ര ശ്രമിച്ചു ഞാ൯ു ; 
എന്തു ചെയ്യെനിക്കായി 

പിട്ടെ൯ പിതൃഗുൂഫം 
തേജഡസ്സൊത്താസനം 
ധാത്രിയില് അലഞ്ഞു 

ുഃഖിച്ചും തനിച്ചും 
എല്ലാം നി൯ പേക്ല്ലൊ 
എന്തു ചെയ്യെനിക്കായി ? 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഴ്ചകഠം 109 
നാടാണത് 

ദംം പാടെനത്തു ഞാ൯ വെട്ട 
ര 

പാതക൪ കയ്യ്യാലെ ഹല്ലാ ഇടവും ചിതറീട്ടുടമ നിസ 

നാപാല് അവണ്ണ്മാം 

നാശം ഒഴിഞ്ഞുതേ 
പാടേഥെ ഞാ൯ വെട്ട ; 
പാപീ എന്തേറടു നീ $ 

൭. സ്വശ്ശൂത്തില് നിന്നു ഞാ൯ 
സെഃജന്പ രക്ഷയും 
സ്നേഹം മോചനവും 

സവ്യ വരങ്ങളു.ം 
കൊട്ടെവന്നിലയോ ? 
കൊണ്ടുവന്നെത്തു നീ? 

൬. നിന്നായുസ്സെനിക്കായ് 
നീ പ്രതിഷ്യിക്കിന്നേ 

ലോകവും വെഠുക്ക 

മോദിക്ക താപത്തില് 

സവ്വവും വെടുത്തു 
രക്ഷക൯ ക്രടെ വാ! 

279 ൨൭൯ 

1 ]ട്ട. 

ഥ 

ത൯ടീവനെയും തന്നെന്നെ സ്നേഫിചി(ഭ) | 
എ൯ ജീവനെ വിണ്ടെടുത്തോര യേശുവേ 
എ൯ ജിവനെ ഞാ൯ നിനക്കായി തരുന്നു 

ഞാ൯ ജീവിക്കും നാ(ളിത)ളെന്നും നി൯ 
അടിമ__ 

൨ 

നീ പീണ്ടെടുത്തിട്ടളള നിന് മക്കളില് 
ഓരോരുത്തന്നും വേല നി നല്ലന്നു 
ദേവാ നി൯ ദാസന് വന്നു കെഞ്ചീട്ടന്നു 
ഞാ൯ ചെയ്യേണ്ടും വേലയെ നി കാണികു, 

൩ 

അ൯പേറഠുംസ്വരംകേഠക്കുന്നെന്൯ കാതുകഠം 
നേരോടെ ഞാ൯ പോകാം എന്നേററു 
ം ചൊല്വാ൯ 
വരം തരുവാ൯ (നി൯) മനം ആകേണുമേ. 

നല്ലാടടുകളെ. തേടി ശേഖരി 
നല്ലോര ഇടയന് പാടെ ചേപ്പുതിന്നായ് 

എല്ലാ നേരവും (നീ) ശക്തി നല്ലേ,ണമേ. 

൫ 

എന്നെ വേലഷ്ക്റരായ് യോഗ്യ൯ ആക്കേണമേ 
നിസ അ൯റുനിലഞ്ഞുള്ള പൊന് ഫിതം- 

[പോത 

നി൯ ആവിയാല് എന്നെ നി ശീലിപ്പികു 
നിനു പാദപീഠത്തില് എല്ലാ നേരവും. 

൧൭0 ൨൮൦ 

(സ്, 

ഥം ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കണം 
ലോകം വെറുക്കണം 

വാക്കില് പോരാ ക്രിയയില്ും 
സവ്ൃകാലത്തിലും. 

൨: ദൈവത്തെ നാം സേവിക്കണം, 
സാത്താനെ തള്ളെണം 

വഞ്ചന ലേശവും വേണ്ടാ 

ദൂ ്ജിസേവ വേണ്ടാ. 

൩. ദൈവത്തെ നാം വന്മിക്കെണം 
 ആത്മാവിരു, സത്യത്തില് 

ദൈവം നോക്കുന്നു ചിത്തത്തില്ം 
വന്ദിക്ക ശുഭ്ധിയില്. 

രംം ദൈവത്തില് ആശ്രയിക്കെണം 
നമ്മില് നമ്പാതെതെയും 

സ്റ്റേഫിത൪ പ്രഭക്മലെയും 
നോകേണ്ടാ നാം ഒട്ടം. 

൫, ദൈവത്തില് വിശ്വചസിക്കെണം. 
നന്മ താന ചെയ്തതു 

സുഖത്തിലും മൂഃഖത്തിലും 
നാം സ്ലോത്രം പ്റടെണംം 

ആ൪ പോയിീടടമെ൯ പേകായെന്നുള്ള നി൯ | ൬൦ ദൈവത്തെ “നാം സ്തൂതിക്കെണം 
സ്വയം വെറുകെണ്ടം 

സവ്ൃത്തിന്നും സക്തി തനി (ക്ക്) 
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പം 

ന ൧൫ ചന നനന 

൧൫1 ൨൮൧൨. രക്ഷകന് വീട്ടെട്ടത്തതാല് 
ന് മുത്യുപെ ഭയമില്ല 

ത്; വെഠും കയ്യ്യായി തന്നെ കാണ്മാ൯ 

൧൦ യേശുവേംനിന്നെ ഞാ൯ എന്നും ഉ ്ടെനിക്കേററം ഭയ വെറും 

സേവിക്കും സ്റ്റേഹിക്കും 
ജടീവ൯ വെടിഞ്ഞും സ്റ്റേഡിചെ൯ ൩൦ പാപം ചെയ്യ നാഠം കഴിചത്) 
വിനും ഉദ്ധരിഷീടാമെങ്കില് 

രക്ഷകനു പാദത്തില് കാഴ്ച 

൨. സ്നേഹിക്കും ഞാന് നീന്നെ മാത്രം വെച്ചുപയോഗിച്ചീടാം-__വെറും 

ജീവകാലം ഏല്ലാം & 

സവ്യകക്ഷനക്ഷുങ്ങമു.ം 
രം ശുഭ്ധരേ വേഗമുനണെന്നു 

ചമയ പകതല്നേരം യത്നിപ്പിന൯ 

രാത്രി വരും മുമ്പെ തന്നെ 

൩൨൦ ബന്ധുക്കാ നിന്ദിചെന്നാലും ആത്മനേട്ടം ചെയഷ്യീടി൯-_വെറും 

സന്തതം സേവിക്കും 
താതനെപ്പ്പോല് സന്ധിക്കും എ൯ 

സ്വന്ത കത്താവിനെ. 2൫3 ൨൮൩. 

രം ലോകം വെടുത്താലും എന്തു “1700, (൧൧൦ 70 2 25 070222 

ശോകം ഇല്ലെനിക്കു 

ലോകത്തില് നിന്നെന്നെ സ്വശ്ശ- 20. 14. 

ലോകേ ചേക്കും കത്ത൯൦ം ഹം രാത്രീയിതാ വരുന്നു 

൭ അദ്ധ്വാനം ചെയ്യകൊഗം 

പിക പിയും പ്രഭാത മഞ്ഞിന് കാലെ 
യഭഹ്ഥോവെ സേവിക്കും പുലരുന്തോമും 

പാപം ചെയ്യാതെ കാക്കെണം കാഠിന്ൃമേഠും ചൂടില് 

പാട്പ്രയാ ടിന ചെയുകൊഠ പ്രയത്നം ; 

നം ഈ ലോകവാസം തീരുമ്പോ അഭ്ധ്വാനം തീരും രാത്രി 

മേതലോകെ സ്പോത്രങ്ങഠഠ വന്നിടുന്നിതാ. 

മാലാഫമാര൪ കടെ ചൊല്ലാ൯ 

ഏലോഫിീം തുണെയ്ക്ു,. ൨൭ രാത്രിയിതാ വരുന്നു 
അഭ്ധ്വാനം ചെയ്യുകൊഠം 

ം അതുച്ചസമയത്തും ന 

നല് പകലിലും ; 

ക, ൨൮൨ പിശ്രാമം വരും വേഗം 

റ് 
ബഭ്ധപ്പെട്ടോടുക ; 

2൧൧൭1 0-൪ ൧07൧)/-/202൧0൪ അഭ്ധ്വാനം ഇല്ലാ രാത്രി 

ഒട്ട, നട്ട. വന്നിടുന്നിതാ. 

ചം വെടും കയ്യായി ഞാന് ചെല്ലമോ ൩൨൦ രാത്രീയിതാ വരുന്നു 

രക്ഷകന൯ സന്നിധിയില് അദ്ധ്വാനം ചെയുയകൌഠം 

ഒററനാഭി൯ സേവപ്പോലും അസ്തുമയത്തിങ്കലും 

കാഴ്ചവെക്കാതെ മുമ്പില് € പ്രഭാന്തൃത്തിലും ; 

വെറും കയ്യായി ഞാന് ചെല്ലമോ 

രക്ഷക൯ മുമ്പില് നില്ലാ൯ & 
ഒരു ദേഫി പോലുമില്ലു (ത്) 
എങ്ങനെ വണങ്ടദും ഞാ൯ 

. പോയുറയുന്നേ പകരു 

അഭ്പ്പാനം തീത്ുകൊഠം 

അന്ധകാരമാം രാത്ര്രീ 

വന്നിടും മുമ്പെ. 
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6൭. 5. 12. 

ഥഃ സ്ഥലം ഉണ്ടിനിയും 

കല്യാണവീട്ടില് 
ക്ഷണിചവന് വാതിത 

തുറന്നലവില് 
കത്താവി൯ നിയോഗം 

കൊണ്ടത്രെ ജനം 

കേഷപ്പിക്കുന്നീ പാകം 
ഉണ്ടിനി ഇടംം 

൨. ഉണ്ടിനി വിസ്കാരം 
ത൯ പന്തി അതില് 

തീരാത്ത സല്യകാരം 

കൊൌമള്ളേണം എമ്മില് 

ഭക്ഷ്മിച്ചാത ആശ്വാസം 

കട്ടൈത്തും ഉടസ൯ 

ചെയ്യാം നിത്യവാസം 
ധ്രപേശിചീിടില്. 

൩൨.൦ ഉണ്ടിനി വിസ്കാരം 
അകത്തു പതാ 

പാത്സല്യപിചാരം 

നടത്തും സദാ 

തന പുത്രന് മരിച്ച 
നമ്മെ രക്ഷിക്കാന് 

ഭരിപ്പാ൯ എഴ്ിന്നു 
പരത്തില് റുക്കാ൯ം 

രംം ഉണ്ടിനി വിസ്താരം 

വിശന്നോകെല്ലാം 

ഫേ ! എത്ര നിസ്സാരന് 
ആയാലും ലെല്ലാഠ ; 

എ൯ നാവു വരണ്ടു 

പോകുന്ന ദിനം 

എനിക്കു കിട്ടട്ടെ 
ഈ നല്ല ഇടംം 

നട 

ദൈവത്തിന്െറ മക്കശക്കും 

എന്നാല് ലോകം വിട്ട നാളില് 
അവര മോക്ഷം പ്രാപിക്കുംം 

൨, സ്ഥിരവാസം ഇല്ല ലോകേ 
ലോകം സ്നേഹിക്കു ന്നോക്കും 

ലോകം ചുട്ടപോകും നാളിര 

അവക്കന്തു ഭവിക്കും ? 

൩.൦ സ്ഥിരവാസം ഇല ലോകേ 
വാസ്പുവം ഇതെങ്കിലും 

മോക്ഷ വഴി കാട്ടിത്തന്നു 

ദൈവം നമ്മെ കൈക്കൊള്ളും 

രം സ്ഥിരവാസം ഇല്ല ലോകേ 

എന്നാല് നാം ഉയിത്തിട്ടു 
ത൯ കൃപയരര സ്വഗ്ഗ രാജ്യം 

വ്രാപിക്കമേ അന്ത്യനാധ. 

2൫൭ ൨൮൬ 
1൮൧൦: “7.07ഥ് 65൧, 272020 ഥി 

466൧ 

൫. 8. 6. ൭, 

൧൦ ദൈവത്തിന്റെ ഇക്ടത്തിന്നും 

സ്വശഗ്ലോകഭാശ്ൃത്തിന്നും 

കരിസ്മ ഏക വഴി 

തന്നില് വിശ്വസിക്കുന്നോക്കും 
തന്നില് ആശ വെക്കുന്നോക്കും 

വരും മോക്ഷ്ധ പ്രാഫ്യിം 

൨. യ്മദമാഗ്ഗം നിഴര മാത്രം 
യഠഗകമ്മം തന് സദ്ദശം 

ക്രിസ്തു താന നിപ്പത്തി 

വേദം തന്പെറ സാക്ഷി അത്രെ 
താന ന്യായപ്രമാണ അന്ത്യം 

തന്നില് മാത്രം ഭാഗ്യം. 

൩.൦ പാപം മുലം മരിചോക്കും 
രക്ഷഹീിനരായവക്കും 

ക്രിസ്തു തന്നേ ജിപ൯ം 
അന്ത്യകാലേ സ്വരം കേക്കും 
ജിവനോടെ ഫ്ലൂട്ട് ന്നേല്ലം 

മരിച്ചവരെല്ലാം, 
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൧ം പാപികലേ.ം കേട്ടകൊൌഠംവി൯ 

ചൊല്ലന്നേ താത൯ ഇന്നു 

നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ 
ആഗ്രഫിക്കുന്നില്ല ഞാ൯ 

എദ്കലേക്കു 
താപത്തോടെ വരുവിന്. 

൨. പാപികളേം കേട്ടകൊഠവി൯ 
ചൊല്ലന്നേ പുത്ര ഇന്നു 

നിങ്ങളുടെ പാപം എല്ലാം 
പരിഫരിച്ചല്ലോ ഞാന് 

എങ്കലേക്കു 
ബദ്ധപ്പെട്ട വരുവി൯. 

൩. പാപികടേ.ം കേട്ടുകൊഠ്ംവി൯ 
ചൊല്ലന്നേ ആത്മാവന്നു 

ജിവന് ഉള്ള വെള്ളത്തിന്നു 
ദാഹിക്കുന്ന സവ്രം 

എങ്കലേക്കു 
മനസ്സോടെ വരുവിന. 

രം. പാപികമേ, കേട്ടകൊഗംവി൯ 

ത്രിയേകസെറ ആങ്ഞയെ! 

തനെറ സഭ മനസ്റസ്റോടെ 

ചേര്യുകൊട്ളം നിങ്ങളെ. 
ശങ്കിക്കാതെ 

വേഗം വന്നു ചേരുവി൯. 

൧88 

: പ662/6, 272000൧൦ 076 

1, 1. 

യേശു കാരുണ്യവാ൯ വിളിക്കുന്നു 
പാപി. വരിക! 

ആഭ്ര സ്നേഹത്തോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു 
തരക്ഷനെം വരൂ 

ശാന്തം നല്ലം വാക്കു 

യേശു സ്നേഹം കാഞ്ച 
യേശുവിന് തേന്സ്വരം കേ 

അ൯പേഠുമേ 

പ്രേമം ആദ്രതയും ഫണ്ട വിളി 
പാപി! വരിക, 

൨൮൭൨. 
1൧൦ : 7.60 245, 6 മല/ 77വഥല൦ 

൨൮൮ 

യേശു നിന്നോടിന്നും വാദിക്കുന്ന 
വാ, നന്നട്ട്ക്കത് 

ഭാരവാഹീം ഖേദം ഞാ൯വഫിച്ചേ൯. 
വന്നാശ്വസികു 

സ്ന്റേഹഭമോലും വാദം 
ആശിസ്സറയി൪പ്രദം__ യേശു. 

൩൦ പാപാതൃരാ, ഈ കൃപാ ക്ഷണത്തെ 

നീ തൃജിക്കാമോ 4 

ആദ്ര ദാനമാം തൃക്കാരുണ്യൃത്തെ 
ന്! മൂഷ്കിക്കാമോ ? 

കാലം പായ്ക്രരയാല് വാ 

ജിവ൯ പോയിടും മു൯--- യേശു. 

കാ ടൂ ൨൮൯ 
൦. : ൫0, ൧൧൧൧ 2/0) 0070" 

115. 

൧ 

അദ്ധ്പാനിക്കുന്ന ഭാരപാഹികളേ, 
എന്നരികില് പരുപി൯ നിങ്ങ൦ം എല്ലാംം 

ആശ്വസിപ്പിക്കും നിങ്ങളെ ഞാ൯ എന്നു 
അരുളുന്നു യേശു, നിങ്ങ വരുവിന്, 

൨ 

ത൯ അരികീത വരുന്നവരെ അവ൯ 
തള്ളിക്കകക ഇല്ലൊരു നാളമേ 
ഏറഠുപറവ് ൯ കുററങ്ങ൦ സല്യവും 
മുറഠൂം രക്ഷ്മിചിടും അവ൯ നിങ്ങടെ. 

൩. 

ആത്മാവും മണവാട്ടിയും നിങ്ങടെ. 

സാമോദം വിളിക്കുന്നു സൌജന്യമായി 

ഇന്നേരം ജിവവെള്ളം വാങ്ദവാനായ് 
വന്നിടടുവി൯ വേഗം യേശു അരികില് 

ര 

ഭഭ്ജനെറ മരണത്തില് തനിക്കൊട്ടും 

ഇക്യമില്ലെന്നു ദൈവം ചൊല്ലിടുന്നും 
വിട്ടുതിരിപി൯ ഭുമ്മാഗ്ലുങ്ങഗ എല്ലാം 

ഇപ്പ്യോളിക്ടുകാലംം ഇപ്പേഠഠം രക്ഷ്ഷാനാഗം 
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൧ 

ജീപനുണ്ടാം ഏക നോട്ടത്താല് ക്രൂശിങ്കല് 
ജീപനുണ്ടാം ഇപ്പോഠം നിനക്കു 

പാപീം നോകി നി രക്ഷ്ധ പ്രാപിക്കുക 

ജീവനെ തന്നോരു യേശുവില് 

നോക്കി ജീവിക ക്കല് 
ജരീവനുണ്ടാം ഏകനോട്ടത്താല് ക്രൂശി.- 

ജിപനുണ്ടാം ഇപ്പോ നിനക്കു. 

൨ [ക്കില് 

യേശ താ൯ നി൯ പാപം വഹിച്ചിട്ടി ല്ലാ_ 

എന്തിനു പാപ വാഫകനായ് 

തന് മൂത്യ നിന് കടം വീട്ടായ്റ്റിലെന്തിനു 

പാപനാശ രക്തമൊഴ്ഴകി ?__നോക്കി 

൩. 

പ്രാത്ഥന കന്റ്ീരും ത്തത്ധഥാവെ രക്ഷ്ധിക്കാ 

രദതം താ൯ രക്ഷ്മിക്കും ആരത്മാധവ 

രക്തത്തെ ചിന്ന്യോരേശുവില് നി൯൨_ 

[പാപം 

സാദരം വെക്കുക നീ മുദാ__ നോക്കി 

രം 

ചെയ്യ്യേണ്ടതായിനി ഒന്നുമില്ലെന്നീശ൯ 
ചെന്നതാരു സംശയം നിക്കുകം 

കാലത്തി കവിങ്കല് പ്രതൃക്ഷനായവ൯ 
വേലധയെ പ്ഏണ്ണമായ്ലി കു 

൫ 

യേശു താന് നല്ലുന്ന നിത്യമാം ജീവനെ 
ആശു നീ സാമോദം വാങ്ങുക 

നിന്നുടെ നീതിയാം ധേ ശു ജീവിക്കയാല് 
വന്നീടാ മുതു എന്നഠിക_ 

നോകി 

നോക്കി 

യയ 

൧91 

ഥന൦ : 477705 7ലലഗഥ്ഥ് 

റ്, 
പാപികളെ രക്ഷ്മിചീടുവാ൯ 
ഇപ്പാരില് വന്ന ദൈവ സൂത൯ 

ശ്രീയേശു ക്രിസ്തുവില് 

൨൯൧ 

ഥം 

ചി 

൨.൦ 

നീ! പിശ്ചസിക്കു കില് 

നി൯ പാപം സ്വ്ൃവും 

നീങ്ങി പോകും. 

സ്സ്റേഫിച്ചു പാപീം നിന്നെ അവ൯ 
ത൯ ജീവനേകി നി൯ പേക്ഹോ 

എണ്ണും ജലാത്തതാം 
ദണ്ഡങ്ങഠം ഏററ പി൯ 
ത൯ പ്രാണന് പവിട്ടവ൯ 

വ൯ ക്രൂശിന്മേല്. 

അത്ൃത്ഭൂതമാം സ്നേഹം ഇതു 
ഓത്തങ്ങനുതാപത്തോടിപ്പോഠം 

അമ്പയള്ജ രക്ഷകസ 

മുമ്പില് നി പാഴ്ഴക 
നിസ പാപമോചനം 

നല്ലം അവ൯. 

ആണിപ്പഴുതുമമള കൈകളാല് 

നിന്നെ അവ൯ പിളിക്കന്നിതാ 

വേഗം വരിക നീ 
സ്നേഹത്തിൻ മാധ്വിത താ൯ 
നിന്നെ അണയ്്ു,മെ 

എന്നേക്കമായ്.. 

൨൯൨ 

7 7൦ 2/ ൧/7 ഡ// ൭5205 

റ്. 

ഞാ൯ യേശുവില് വിട്ടെല്ലാം 
പട്ടേ താ൯ 

പാപം മററുംകൊണ്ടു- 

വന്നു ഞാ൯ 

ത൯ മുഖം കണ്ടുട൯ 
ക്രൂശിദ്മേര 

ത൯ മൊഴി ഞാ൯ കേട്ടു 

നിനെക്കെ? 
എന ച്ചമടു വിണു 

പോയിഫെ ഭാഗ്ൃമെ. 

വിടുന്നെ ല്ലാം യേശുവില് 
താ൯ എസ്റെറ 

ജീപിതത്തി൯ കൈ 
മാററൂമെ 

തേജസ്സാല് ഏ൯ കനണ്ണ്ീര൪ 
മിനുങ്ങും 

8 



113. ൫൭12402൧൧8 ൧11൩2 ന൩2ന്നന്ന 
ന്തം യ തം പാപ്. 

ഫ്ര്ന്തോട്ടം പോല് വനം ൩.൦ രാം രയശുൂ ഭൂമൌ വസിച്ചു 

ലൃഷ്ട്ടിക്കം നരവേദന സഹിച്ചു 
ത൯ ബലം എ൯ ക്ഷിണം ഭാരവാഫികമ തങ്ങമി൯ 

നീക്കുമെ ഭൂരവെ. ദീനരെ വെച്ച തന് മുമ്പ!ല് 
ക്കുരുടര കേഷപ്പാ൯ മോദിച്ചു 

൩൨൦ പിട്ടന്നെല്ലാം യേശുവില് നസേസഥയ്യ൯ യേശു പോകുന്നു.” 
ദിനവും 

ആശ്രയം കൊണ്ടില്ലോര രം വിദ്ടും താ൯ വരുന്നുണ്ടിതാ 

ദോഷവും ത൯ റുണ്) പാദം കാണുകാ 
ആശ തര നംക്രരം നമ്മില് മനസ്സലിപോടട 

ഇടുങ്ങു വന്നു പാപ്പ്പാ൯ ഇച്ഛിക്കുന്നു 

ശാന്ത ബന്തരാം ത൯ മോദമായി നാം ചൊല്ലേണ്ടായോ ? 
മാറത്തു “നസ്റയ്യന് യേശു പോകുന്നു? 

തന്നില് യ ൫, ഭാരംച്ചമക്കുന്നോരേം വാ 
ചെയ്യയെന്നാര സ്വഗ്ലൂം താ൯ം ആശ്വസം ക്ഷമ മണ്ടിതാ 

രവം ഫാ! യേശുവില് വിടെല്ലാം പിതാവേ വിട്ടോടി പോയ 
ത് നി തിരിഞ്ഞു വാങ്ങു കൃപ 

ഭ3ഖിതാ, മ, റ 

ചൊല് നിന് കായ്യം മുററും യ ക് പി ലി 
| ക “നസ്വയ്യയ൯ യേശു പോകുന്നു 

॥ തന്മേ ലോകാലോകം ൬. ത൯ വിളി നി നിഷ്ഷേധിക്കിത 

| ങ്ങുന്ന ത൯ സ്റ്റേഫം ന നിന്്യമാക്കില് 
ത൯ ചൊല് ജീപ൯ ചാവും നിക്കല് നിന്നുട൯ താ൯ മാറും 

| കാക്കുന്നു നി൯ യാചനയെ താ൯ തമ്ളം 
| പാപീം ഇടം ഉണ്ടു കാലാ പോയെ ഏഎന്നാം വിളി 

ത്മാവ്വില് ; വാ വിട്ടിര. നേസ്ഥയ്യ൯ന് യേശു പോയയ്യോ.ം? 

നി ൨൩൯൩ | 294 ൨൯ 
% എ, 

“പി ൧൭2൧4 0 77൪7൧7 ൧൧55൧2 ൧7 2/0 ൩/൧൧/ 7/6? 

2, 1. റ്. 

കം രധടുതിയായ് പോകുന്ന രം ൧൭ മഫാ വൈല്യ൯ സമീപത്തു 
രാം ഗതി? സഫതപിക്കും ടയശു 
മിറ ഹന്ത: ഖേദം നീക്കാ൯ താ൯ ചൊല്ലുന്നു 

ക്രടടം ഇമ.കവും ഇതു ? ഹാരകം യേശു ശബ്ദം 
മന്ദമായ് ജനം ചൊല്ലുന്നു പം മുഖ്യംം 

4 നസറയ്യ൯ യേശു പോകുന്നു.” മത്യനാവ ര മുഖ്യപേര൪ൃ 
ഇമ്പം ഏറും കീത്തനം 

൨. ംരം യേശു ആ൪?താ൯ എന്തിനു വാ,്രപ്പെട്ട യേശു. 
നഗരം കുടുകിടുന്നു ! 

| ജനത്തെ ഇക്കീട്ാ൯ ഈ ൨, സവ്൮വ പാപം മോചിച്ചെന്നു 

ത്വരദേശിക്ക ണ്ടോ ശക്തി € 

വ ജനം ചൊള്ിഴുന്നു 

യേശു ചൊല്ലന്നു, കേക്കു 

സ്വഗ്ലം ശാന്തമായ് നീ എത്തും 

നല്ലം കിര്വടം യേശു. മ 
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എല്ലാ മഹത്വം കുഞ്ഞാട്ടി൯ 

പിശ്വാസി യേശുവില് ഞാ൯ 

പാകപ്പെട്ട രക്ഷജിതാവി൯ 

നാമം സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാന്-- ദൂത 

എന് പാവം പേടി നീക്കുന്നു 

ശ്രീയേശു നാമം മത്രം 
എ ആത്മം വാഞ്ചരിചിട്ടന്നു 

കോപ്പാ൯ ആ നല്ല നാമം--ടൂത 

സോ? കൂട്ടം പാട്ടവി൯ 

ശ്രീയേശുനാമം വാക്കി 
സോദരിമാരും വാഗവി൯ 

ഉച്ചത്തില് യേശുനാമം--- ഭൂത 

ശ്രിയേശുനാമം സ്നേഹിക്കും 

ശിശുക്കം പോലും ഇന്നു 

തന് സവ ചെയ്യ ജീപിപ്പാ൯ 

താ൯ ജതാ വിളിക്കുന്നു __ ദൂത 

നാം യേശുവെ കാണ്ടതിന്നായ് 

മേല് മോക്ഷം പ്്്രാപിക്കുമ്പോഗ 

സി ംഹാസനം ച്ചുററി നിന്നു 

പാടും ത൯ തിരുനാമം ഭൂത 
ടം 

൭൫5 ൨൯൪൫ 

“0010 7120 600൨022772 ൫7 7/6 റീ007് 

റിം 

ഞാ൯ വാതുക്കല് മുട്ടുന്നിതാ 

കേശക്കെന് ്രതിപാദം സദാ 

ചാദിക്കുന്നു മന്ദദോടെം 
വരട്ടെ ഞാന നിന്നകമേ 4 

ഞാ൯ വാതുക്കൽ മുട്ടന്നിതാ 

കേശക്കെ൯ പ്രതിവാദം സദാ 
പാപദുഃഖത്തിന്നുമ്ളമേ ! 
ഞാ൯ വരട്ടെ നിന്നകമേ ? 

ക്രൂര മുഗം ഞാ൯ സഹിച്ചല്ലൊം, 
ദീഡ്യക്ഷമയാല് കാത്തല്ലൊ 
പാപകക്കൃത്തിന്നുള്ളമേ ! 
ഞാന് വരട്ടെ നിന്നകമേ 

ഓക് എ൯ വേദന ദുഃഖം ; 
വൃഥാഭവാ ഏഎ൯ പ്രതിപാദം ? 
പാപം പോക്ക്; രക്ഷ നല്ല,0൯ 
ഞാ൯ വരട്ടെ നിന്നുഭമത്തില് ? 

രാം ഞാ൯ നല്ലം ഏററമാനന്ദം 

ക്ഷമ, ശാന്തിം സ്നേഫദാനം 
പാപദ്ുഃഖത്തിന്നുഭഭമേ ! 
ഞാ൯ വരട്ടെ നിന്നകമേ ? 

290 ൨൯൬ 

൧൦ : 77൮൦, മോല, 0/7 ൫0൧ 

127. 11. 125 11. 
മ് 

യേശു എന്നപോൽല് രക്ഷിതാലപേകനുണ്ടോ 
വിശ്വാസിക.ക്കാമോദം തന് നല്ലുന്നു 

വിശ്വേ പാപത്താല് ഞരമങ്ങദും പാപികളേ 
രക്ഷാകര൯ യേശൂ ധവദഠാരുമില്ല, 

൮. 

മാ ശാപത്തി൯കിഴ്'നിത്യം ഭഃരപ്പെട്ടോരെം 
ശിക്ഷാവിധി തീത്തു താന് രക്ഷ ചെയ്യും 

മോക്ഷലോകത്തില് വാഴാം യേശുസ്ഥിപചെ 
രക്ഷാക ര൯. 

൩. 

മാ രോഗികമഠക്കാശ്വാസം നല്യിയ കത്ത൯ 
ആരഭരാഗ്യം നല്ലയന്നു തന സേവകക്കു 

രക്ഷ നല്ലുവാ൯ താനിതാ ക്ഷണിക്കുന്നു 
രക്ക്മാകുരന൯--- 

ര്പ 

മാ പാപികടെ യേശു താന് ചേത്തൃവല്ലോ 
കപാലം താനാരെയുംകൈപിടാത്തോ൯ 

പാപീം നി ചെന്നാലപ൯ചേത്തീടുംനിന്നെ 
രക്ഷാകര൯__ 

പിര് ൨൯൭ 

൦: 1170നദ്ഥഥ് ജഗ 0 720 

1 

പം ലോകത്തില് വന്നതാരു 

ശാപം നരന്നുണ്ടായ് 

പാപം മാനുഷ്ഷ൯ ചെയഴുതാത 
കോപിച്ചു ദൈവം താ൯ 

നാശമാകും പാപി (ക്ഷ 
ആശ നല്ല,ം വാത്ത 

യേശുന്ഥ൯ രക്ഷ്മ നല്ലം 
പാപി, നീ! ഓടിവാ. 
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൭.൦ സാത്താ൯ സിംഫത്തേപ്പാലതാ ൭9 ൨൯ 

ആത്ത'യോടോടടന്നു 

വീഴ്ക്രാ൯ ആയവന് വായതില് ല്ററ്)002020, &72002270്, 2/0 25 1/0 
പാത്തലം നോക്കുന്നു 

നാശമാകും പാപി (ക്ഷ്) 2. 141, 

ആശ നല്ലം വാത്ത--- ഥം മുടി, മുട്ടി, നില്ലതാ൪ റ 

൨. മുതു വെട്ടവാ൯ നിലൃക്ഛന്നു കാത്തും പാത്തു സരമൃവാ൯ 

കാത്തിരിക്കുന്നഃയ്യാ പാന്ഥ൯ ത രാജകല കാബ 

ഓത്താ൯ നി൯ ജിവനനിതയം കണ്ടിട്ടില്ലില്ലിതു പോത്; 

കത്തനെ നേടുക ആ സാഭവം അത്ഭുതവാന്നു 

നാശമാകും പാപി, ധര്) ഉട്ളം നീ തുറക്കില്ല ₹ 

ആശ നല്ലം വാത്ത മേശ 

രം യേശു പാപിയെ രക്ഷിപ്പാ൯ ൨൦ മുട്ടിക്കൊണ്ടു നില്ലച്ഛന്നേം 

(നാശലോകെ വന്നു കാത്തു കാത്തും കോമ&ലസ൯ 

കരൂശിലേഠി മരിച്ചതാല് വാതി തുറപ്പാസ പ്രയാസം: 

പിശ്വാസാര ജീപിക്കാം കളു.കഗ ലതക്ട.ം 

॥ നാശമാകും പാപ! ക്ക്) ചുററി പററി കേറി ചുഴി 

| ആശ നല്ലം പാത്ത---- ജവയശു ക്കററി ചുററിടുന്ന ഥോ. 

॥ നം 
] [ 

[॥ 

൩. ണ്ടെ പോയില്ലേ ; 

॥ ലം കാത്തുംകൊണ്ടു ആഥ്രവാ൯ 

॥ “27മമ൦ ൮000 ൭2 70007 01” യ് ആണി ചേത്ത കൈ മുടുന്ന 

| രക്ഷകരെറ ആഭഥ്ര ക്ബ 
൫ട്ട. 75. ക്ഷമയോടെ മുടികിഷില് 

ഴ പാ മിന്നുന്നേ നോക്കി നോക്കി. 

ഷേശുപിന്നിടരണ്ടോ ? 
വപിം പിന്നുഭളമിലിന്നേശു 

വേശിപ്പാസ മുട്ടുന്നു. 

ിപ്പോഠം 300 ൩ 
യേശു മഫാരാജന്പേ' 

നില്ന്നഭയ്യാ വാതുക്കരു ം 
ൽ 7 ॥ 

ആശ നീ അസരിച്ചു ൦ : ൨/൬ 0൦ 70 യ് 7/൨7ലു 

സ്വീകരിക്ക മാനസെ. ൮: 

ിസ്പ്വങ്ങഥംക്കോ 
൭൦, ലേകുകായ്യഥ റം ചം പാപം ചെയ്യതിനാലുടവാം 

പ യി ശാപം പോക്കുവതിന്നു ണാം 

ക്രൂശില് ന റ റ ളു പാരില് വന്നൊരു രക്ഷകനാം 
യേശുവിന്ന ടമല്പേ പോപ്ടമ യേശു മുമ്പില് പരിക 

1 യ 

൩. കത്ത൯ തന് കൃപയാല് നന്നെ യേശുമുമ്പില് വരിക വരികും 

കാത്തു നിന്നിഴുന്നയ്യോ യേശുമമ്പില് വരിക, 

അംഗികാരേദിനമിന്നു കുരിശിലവയമരിച്ച്നിനക്കാ-। 

നാമെ വൃഥാവാം വിളി--- യേശു യേശുമുമ്പില് വരിക, 

റിട്ടം കൊട്ട്കിപ്പോഠം 
ട് ൨. നിന്നുടെ യാതൊരു പുണ്ടമമതാല് 
ആശു പോം കൃപാദിനം 

നിശ മനം തണുത്തു പോകും 

ര൧ഥകന് ക്ഷണം നില്ല --യേശു 

കതത രയ യ്െരുടക 

ഒന്നുഴമെ ഫലിക്കാ ; ആയതുമാത : 

കണ്മയില് ജീണ്ണൂമാം പസനം 6 
യേശുമുമ്പില് വരിക--- 



ത്രിത്വത്തിന്നു പിന് ഞായറാഗ്ഗകറ്ര 117 
നടാ 

തന്നരികില് വരും ഏവനെയും 
൩.൦ 

തകൂളക്യിളവനെരരുനാള്ു.ം 

നല്ലൊരു സഖിയില്ലവനോളം 
യേശുമുമ്ധില് വരിക--- 

രവം താങ്ങുന്നു രക്ഷക൯ വിണവരെ 
ഉ ൦ രിചീട്ടന്നു താണുവരെ : 
സാത്വികരാക്കം താ൯ അവരെ : 

യേശു ?സമ്പിരു വതീക-- 

൭. ചിന്നി നനക്കായ് തന് രുധിരം 
വണ്ണിചിടാ മനുജന്നധരം 

തന്നുടെ സ്നറേഹമതി൯ മധുരം : 

വേശു മുമ്പില് വരിക 

മരണം പിടിക്രടും മുമ്പില് 
ശരണം കൊട ക നീയവനിരു: 
തരുമവനഭയം തഷടിയില്: 

യേശുമുമ്പില് വരിക 

ഇന്നവന്നേകുക നിന് ഹൃദയം: 

നിന്നില് പസിക്കുമവ൯ സദയം : 

വന്നു നി൯ ഭാഗ്യമതിന്നുദയം : 
യേശുമുമ്പിര വരിക. 

301 ൩0൧ 

1൩൦ : 4/0 706 

൧ 

ലോകരക്ഷകനാമേശു ക്ഷാണ്ടിക്കുന്നു സഖ, 
ഭലാകരക്ഷകനാമേശു ത൯വിളീ കേഠംകും 

ഷേ പാപിയേ, കേക്കും ഫേ പാ. 

പിയേ, 

ഏററം സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ ക്ക 
ണിക്കുന്നു. 

്. 

പാപികമെ രക്ഷിപ്പാന് താന് ക്രുശിഷ്മേല് 
മരിച്ചു 

പാപികളെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ താ൯ ശക്തന_ 
ല്ലയോ__ ഫേ പാപി. 

൩. 

ത൯ ചാരേ 4 ചന്നോകെല്ലാം താ൯ പ്പണ്ണ- 
ര് രക്ഷാ നല്ലാ 

തസ ചാരെ ചേന്നോകെല്ലാംതാ൯ സൌഭാ. 

ഗൃം നല്ലി-_-ഫേ പാപി__ 

൫ 

തന് സ്നറേഹമെത്ര ഭാഗ്യമെന്നറി ഞ്ഞോ 

സോദരാ 
തന സ്നേഹമെര്ര €ഥ്യമെന്നറിഞ്ഞോന൯ു ധ 

നു൯.-- ഫേ പാപി 

൫ 

ഭാഗ്യം രണ്ടെലകത്തിലും തന് (൫സാദമത്രെ 

ഭാഗ്യം രണ്ടു ലകത്തിലും തന്നിട്ടും ഥു 

ഫേ പാപി 

02 
൩൨0൨ 

1൮൧൦ : 0, ൫൧ ൧൧ വെ 

115. 

൧ 

പൈകാതെ അട്ത്തു വാം മഠ പാപിയേഃ 

ആകാശത്തില് നിന്നു പിളിക്കുന്നിതാ, 

വിസ്പാരനാമള'ല് നിലനില്ലാ൯ നീ ആ൪ $ 

ചിററഠിമ്പം വെറുത്തു നി൯ രക്ഷ്ഥനി കാണം 

൨ 

വൈകാതെ കൂപെക്കു തല്ക്ഷണം നീ വാ 
ആകാത്തവക്കുണ്ടു കാരുണ്യ കടല് 

വിലകടാതെ അതില് കോരിക്കൊള്ളാം 

അലക്കിയാല് പോം നി൯ കലകം എല്ലാംം 

൩ 

വൈകാതെപാപത്തെ വെടിഞ്ഞു മെയ്യ്യായ് 
ദൂ?ഖി ച്ചു, എററുചൊല്വാ൯ തുറക്ക വായ് 
ഹുല്ലാം പറഞ്ഞാലും അവന് മുക്ഷിയാ 

വല്ലാത്ത പുത്രനില് കന'ഞ്ഞ പിതാം 

രര 

വൈകാതെ വ; ഇതാ നല്. കാരുണ്യ നാര 

പ്രകാശം അടുത്തല്ലോമുമ്പിലെക്കാഠല്ര് ഞ്ഞാല് 
നീ ഇ(ന്ന' | അവസ്മെറവാക്കു കൈക്കൊള്ളാ 

ചാവി൯ നിഴലില് ഇടഠുമേ നി൯ കാല്. 

൫ 

വൈക്൭തെ നി൯രക്ഷക൭ നൃനോക്കിക്കൊ 
താന് സ്നേഫത്തോടല്ലൊ വിമിക്കുന്നിപ്പോഠം 
ഒട്ടേറെ കക്ചം ഏഠഠു നി൯ പേക്കു താന് 
നിഅതോര്യതുസ്യോത്രംചെയ്യയേണംഇ പ്പോഠം. 



119 ടന ൧൬൯൬ ൩൫൩൬൩ന 

2 ലുല പ്രാത്ഥവ ൨൦ പ്രാത്ഥനയി൯ നതനേരമെം, 
കാത്തിടുടന്നാത്ഥാവേ വാഴ്കാസ 

3003 ൩ 0൩. നിത്യം കാത്തിരിപ്പോ൯ മമ്പില് 
എത്തിക്കമെന്നാഗ്രഹം നീ 

തന്മുഖം തേടി വചനം 

ട്ട. 7. വിശ്വസിപ്പാ൯ താ൯ ചെന്നേതാല് 
തന്നില് മുറമുമാശ്ര യിച്ചു 
നിന്നെ കാപ്പാ൯ നതനേരമഥെ. 

117/2/ ൫ 17ലദ് ൦ 720൫൧൦ 777 പ്൦5046” 

ഥം ഹൃത്തു നല്ലോര സഖ്' യേശു 
പാപദുഃഖം വഫിക്കും 

എല്ലാം വേശുവോട ചെന്നു 

ചൊല്ലീടടുമ്പോഠം താ൯ കേശക്കം; 

നൊമ്പരമേറെ സഹിച്ചു 

സമാധാനങ്ങ൦ നക്ഷം 
ഹൃഘ്യാം ധേശുവോ; ചെന്നു 

ചൊല്ലീടായ്കു, നിമിത്തം. 

൩. പ്രാത്ഥനയി൯ നല് നേരമെ, 
പ'സ്റ്റാമേല് നിന്നെ൯ വീടിനെ 

നോക്കി ഞാന് പറക്കുംവരെ 

താ, നീിന്നാശ്വാസപ്പജിനെ 
ഇലം,ഡവ്സ്രും വിട്ടു ഞാ൯ 

ലാക്കിന്നായ് പഠന്നൂയന്നും 

൨. കക്കും ശോധനകളുണ്ടോം കടക്കുമ്പോ നിന്നെ 
ഹൃവവിധ ദുഃഖങ്ങളും, വിട്ടുപോകും, നരു നേരമെ. 

| ലേശവു൦ ധൈഷ്യം വേണ്ടാ 
ചൊല്ലാം 9൨ ശുഃവാടെല്ലാം ; 

൩.0 
മുഖം സ്വ്വം വഹിക്കുന്ന 305 

| മിത്രം മററാരു മുണ്ടോ ? ഃ ാ 

॥ ത അറിയുന്ന ൧5 ൧൭൧15 06 ൪/0” ൨/7 

യേശുവോട്ട് ചൊളീടാം. 62700025 

൨൦ ഉണ്ടോഭാരം ബലഫിനം, ഷി 
തുമ്പങ്ങമും അസംഖ്യം ? 

രക്ഷകനല്ലൊ സഭദേതം 
യേശു വോടറിയിക്കാം 

മിത്രങ്ങഗ നിന്ദിക്കുന്നുണ്ടോ ? 
പോയ് ചൊല്ലേശുവോടെല്ലാം 

൧. വേട്ടയാലോടി ഉഷ്ക്ടിച 
കാട്ടുമാ൯ പോലിന്നു 

[) ലി ॥ കുമുമ്മ നലിയാം കൂപ 
തന്നെ ഞാ൯ തേടുന്നു ; 

ഉദ്ഭം കയ്യിൽ ഈശന് കാക്കും ൨. ഭാഹംകൊണ്ടുളളം പൊരീഞ്ഞു 
അങഞ്ങുണ്ടാശ്വാസമഥെല്പാംം തള രന്നക്ങേററം 

പം ം തേഷജാമധനെ ഞാനെന്നു 

3 

€,00൧൧/ /204/7” 0 77 ൩ല7 ൩. എ൯ ബലത്തില് ദൈവമേ ഞാ൯ 

1); എത്ര നാഥ ത്യജേനും 
ഏകാകി നിന്ദിതനുമായ് 

7. പ്രാത്ഥനയി൯ നത നേരമെം 

ലേറകചിന്തകളകററി 

എന്നാഗ്രഹാവശ്യങ്ങലെ രം എന്തിന്നിടിവെന്നാത്മാവേ . 
പിതാ മുമ്പില് കോപ്പിക്കും നീ ചേന നി൯ ദൈവത്തെ 

ആപല് ദുഃഖകാലങ്ങളില് പാടി സ്തൂതി നി൯ ജീവന്െറ 
ആശ്വാസാ കഞ്ടതും ആത്മാ നിത്യ ഉറവിനെ. 
പേകുണ്ടിയിത പീഷഴാഞ്ഞതും 

ഇമ്പ സഖീ ! നിന്നാല് തന്നെ. 

ഫാസ്പൃപാത്രമാ കും & 
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ഥ്ട 

ത്രിത്വത്തിന്മ പി൯ ഞായറാഗ്ഗ കറ് 
പനി ത്ത് 

1 പ്ഡഥ്൦ സക്കേതം 

൩0൬ 

62) 202 70൦ ൧7705 ൨695 

സം 

യേശു കയില് മാ സ്വൈരം 

ത൯ മാവ്വിലെ൯ ക്ഷേമം 
ത൯ സ്നറേഹത്തണാലിലെ൯ 

ദേഹി മേവും സ്വസ്ഥം 

ദൂതസ്വരം വീശുന്നു 
തേജുസ്ൃരയുടെ 

പമ കടലിന്മേല് 

ഇമ്പഗീതമോടെ ; 
യേശു കയ്യിര മാ സ്വൈരം 
തന മാവ്വിലെ൯ ക്ഷേമം 
തന സ്നേഫത്തണാലിലെ൯.- 
ലദേഫി മേവ്യം സ്വസ്ഥം. 

യേശു കയ്യില് മാ സ്വൈരം 
ആകുല വിഹീനം 

ലോക പരിക്ഷ പാപം 
ദ്രോഹിച്ചിടാ നൂനം ; 

ദൂഃഖത്തി൯ വരധചയുംം 
സംശയം, ഭാവം 

നീങ്ങി സുഖമണയും 
സ്വാതന്ത്ര്യം മോദവും--- യോശു 

പ്രേമസഃങ്കതം യേശു 

൯ പേക്കുയിര വട്ടു ; 
ഘവ്വിക പാറമേലെ൯ 

സ്ഥാനാ നല്ലഡ്ലും 

ക്്ഥാന്തിയില് ഞാ൯ നില്ലംട്ടെ 

രാത്രി കഴി പോളം 
പ്രഭാത ഭശാഭ സ്വണ്ണ- 

തിരത്തുദിപ്പോള യേശു 
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പ്രാത്ഥിപ്പാ൯ പഠിപ്പി ക്കണമെന്നെ 
കത്താവേ നിനവിശുഭ്ധാത്മാവിനാല് 
അരിഷ്യനായ പാപിയെങ്ങനെ 
പരിശുഭ്ധനാം നി൯ മമ്പിത വരും € 

യേശുവിമെറ തിരു രക്തത്തിലെസ൯ 

അശുദ്ധത എല്ലാം കഴ്ടകുകം 
രക്ഷക൯ മൂലം ത് ര മുമ്പില് ഞാന് 
ഇ ക്ഷണം വന്നിടടവപാന൯ു തണെയ്ക്കു.' 

നി൯൪ മഫത്താം വാശത്തങ്ങളെയും 

സത്യമായി വിശ്വസ്ചിട്ട ഞാ൯ 
കത്താവിന്നിക്ടും അനുസരിക്കും 
പുത്രനായി സദാ വന്നീടട്ടെ. 

ഹന്നുടെ ഭാരങ്ങഥ സവ്യവും ഞാ൯ 
നിന് മുമ്പില് കൊണ്ടെപന്നവയെല്ലാം 
വിശ്വാസത്താല് അവിടെ വെക്കിത 
ആശ്വാസം നല്ലി ഏന്നെ രക്ഷ്ധിക്കും. 

പരിക്കു നേരിട്ടഭസ്വോഠം യേശുവി൯ 
അരികില് ഒടി വന്നവ൯ മാവ്വിരു 
തരക്ഷണം എല്ലാ ശത്രുവില് നിന്നും 
രക്കാ പ്രാപിപ്പാ൯ തണുയ്യ്േണമേം 

ഉന്നത രാജരാജനാം ദൈവ_ 
നന്ദന൯ പത്'നായിരങ്ങളിര 
സെനന്ദയഷ്യവാ൯ എന്നത്മ വല്ലഭ൯ 
തന്നോട് സംസ്ഗ്ശൂം മാഭാഗ്യമെ . 

എ൯ [(്രിയനെറ മാധുഷ്യ സ്വരത്തെ 
ഹപ്പോഴ്ചം കേട്ട തന൯ തിരുമുഖം 
ഞാസ൯ എന്നും കണ്ടു ത൯സന്നിധാനേ 
സാനന്ദം വസിപ്പാന൯ു കലവ ചെയ്തു. 
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ഥം നന്മകെല്ലംം കാരണനേ 

നന്ദി തിങ്ങും ച്ത്തം 

നി൯ സ്നേഹം (്രദശിപ്പിക്കാ൯ ൫. 

നന്നായ് വണെക്കണേ. 

൨. സ്വ്ൃത്തിന്നും ഉടയേനേ 

നിവ്വാഹം ഇല്ലാത്തോ൪ 

എന്റ്ര തരേണ്ടു നിനക്കു 

സ്വന്തമില്ലല്ലൊന്നും. 

൩൨. മുട്ടുദേകോരാം സഫോദര൪ 

ഉണ്ടെല്ലോ ഭൂമിയില് 

കൃപയ്കുംശികഥം, താതന് മു൯ 

ഏറഠു നി പറവോര്൪. 

ഖേദം പ്ടണ്ടവ൪ര യാചിക്കെ 

മോദമോടെ കേഷശക്കും 

വാദിച്ചു താതനോട്ടള്ള 
മരഭ്ധൃയസ്ഥതാ ശബ്ദം: 

അവയില് നിന്നെ തീററിയും 

കൂട്പ്പിചതായും 
പാഠാവില്, രോഗ കട്ടിലില് 

കണ്ടതായും ചൊല്ലി. 

ഈ ദരിദ്രരീത നി൯ മുഖം 

അ൯പോ$ കാണാമേ 

എത്തും അവക്കു ചെയ്യുതു 

നിനക്കായിട്ടല്ലോ. 

ടക" നട 
വിശുദ്ധന്മാരുടെ നാളുകള് 

09 ൩൧0൯ (൩. 

6 1൩൭. 753. 

ഥഃ ദൈവത്തിഒ ൯൨ പുത്രന്മാ൪ 

എററം ഭാഗ്യം ഉ ഒഭവ൪ 

ക്രിസ് വില കൊടുത്തു 

ഇവരെ പിട്ടെട്ത്തു % 

ഇവരോട്ടമുടെ നാം 

രക്ഷപെപെടാനാവശ്യംം 

൨. നീതികരികുപ്പെടു 

സമാധാനം ഇവക്കും 

ദൈപം ദോഷം കലയും 

ആരു കുററം പിധിക്കും 4 

ഇവരോടു കടെ നാം 

ര൧ഷപവെടാനാവശ്യം: 

ഇവ൪ ഹ്മലം തരുന്നു 

നടപ്പുകം നലതും, - 

ഇവ൪ വിണ്ടും ജനിച്ചം 

പാപത്തെ വെറുക്കുന്നു ; 

ഇവരോടുക്രടെ നാം 

രക്ഷപചെടാനാവശ്യ 

സ്വഗ്ല അവകാശികഠര 

ഇവര് ഭാഗ്യം ഉഒ്ളവ൪ 

സ്നേഫംകൊണ്ടു നിറെഞ്ഞു 

സമാധാനം ഇവക്കു ; 

ഇവരോടുക്രടെ നാം 

രക്ഷപെടാനാവശ്യം. 
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൧. റം 

പാരില് നിനക്കു സാക്ഷിനിന്ന പി൯ 
പാരം പശ്രമിക്ം വ്ശു-ക്യി 
തിരുനാമം വാഴ്ന്നു &.ഗുവേ 

് ഹല്ലെല്ൂ ൮0 

പാഠ കോട്ട ശക്തിയം അവക്കു 
പോരില് നായകനും ആധിരുന്നു 
ക്രരിരുട്ടിര പ്രകാശം നീ തമന്ന 

ഫള്ളെല്ല യാ. 

നിനു ഭടര സധൈധയ്യം വിശ്വസ്മരായ് 
മുമ്പൃദള ശുദ്ധരെ പോല് പോരാടി 
പൊന് മുടിയും ച്ചുടട്ടെ ജയിച്ചു 

ഫല്ലെല്ലൂയ്യാ. 

യുദ്ധംക്ഷിണികിഹഫത്തില്ചെയയ്ക്കോക്കും 
ബദ്ധ൪ നിന്നിത് മഹത്വപ്പെട്ടോക്കം 
ഭിവ്യസംസഥ്ലുംം എത്ര സെരഭാഗ്ൃം 

ഹഫല്ലെല്ലയ്യാ. 

പോ൪ കഠിനമോ ദീഷമോ ആയാല് 
ദൂരെ ജയഗീതം കേധക്കെ മന്ദം 
ധീരത പ്പണ്ടെ കൈ ബലപ്പെടും 

ഫള്ലെല്ലൂയ്യാ. 

വിശ്വസ്ത യോദ്ധാക്കക്കാശ്വാസമം 

വിശ്വം വിട്ട പി൯ പഠുദീസായില് 
ആ സ്വസ്ഥത ഏററം ഇമ്പമത്രെ 

ഹല്ലെലൃയ്യ്യാ, 

മാ ഭാഗ്യനാഠം ഇനി ഒന്നുണ്ടാകും 
ശോഭയോടുയിത്തങട്ടു വീരന്മാ 
രാജാധിരാജ മുമ്പില് നിരക്കും 

ഹല്ലെലൃഷ്ക്യാ. 

ഭൂസമങ്ങളില് നിന്നെഴ്ഴനീ (റ്) 
അസംഖ്യം ഉപ്പക്കും രത്തദ്വാരെ. 
താത സുതാത്തമന്നു പാടിക്കൊണ്ടു 

ഹല്ലെല്ലയ്യാ. 

൩൧൧ 311 ൩൧൧ 
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പരിശുദ്ധ൪ പാട്ടന്നു കേ 
സ്പുടിക കടതകരെ 

ഫല്ലെല്ലയ്യാ ഹല്ലെല്ലയ്യാ 

ഹല്ലെല്ലയ്യ്യാ കത്തന്നു 
ലക്ഷോലക്ഷം ഉളേജോ൪ ക്രട്ടം 

നക്ഷത്രങ്ങഗഥ പോരു ഇതാ 

വെള്ളപ്ര്സൂം ധരിച്ചോരായ് 

ക്രു ത്തോല കയ്ക്കിലും. 

ഗോത്രപിതാ, അപ്പോസ്പല൯ം 
തക്തസക്ഷി, വിശുദ. നം 

മയം ക്രിസ്തന്നൊരുക്കിയോ൯ 
പ്വാചക്നും (്രസംഗിം 

ഭക്ത നാരീം ജാഗരിച്ച 
വിധവകഠ ഒന്നായി 

സ്വാധി കത്തന്നു ശുദ്ധ 
ഗീതം തര്ര പാടുന്നു . 

സദ.ടങ്ങാം സഫിച്ചവ൪ 
യേശു രക്തത്തിത അങ്കി 

മുക്കി അതില് കഴുക യോ൪ 
ക്രശാതേററു പീഡകാഠം 

പാഠറവ് ഇടിം കല്ലേ, വാഠടം 
വാറാല് അടി ന്ന്ദയും , 

കൃത്യ സാത്താഗ്മാരെ വെന്നു 

ക്രിസ്കുവിനെറ ശക്തിയാതം 

രക്ഷിതാവും രാജാവുമാം 
രക്ഷാധിപനാം നിന്നെ 

നി൯ (ദൂശവ൪ കൊടി ആകി 
പി൯ തുടന്നു ജയിച്ച, 

ഇക്ഷമോടെ നിന്നെപ്പാലെ 
കക്ഷപ്പെട്ടു മരിച്ച 

ദൂത്യൂ മാഗ്ലുത്താല് പ്രാപിച്ചു 

നിത്യമാം മഫത്വത്തെ. 

പിണ്ണ്ണില് വാഴ്ചന്നിപ്പോഠ്ഠ അവ൪ 
സ്വണ്ണജ്യോതിസ്സള്ളിടം 

വേണ്ടുവോളം ഭാഗ്യ വാഴ്ച 

ഉണ്ടേ അവക്കെന്നേക്കം 
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സതയം, ട്ഞ്ാനഠടട റ്ലഹംയ ശാന്തം 

നിത്യം കാണുന്നപിടെ 
വാഗ്ണു പ്പെട്ട ത്രിത്വത്തിനെറ 

സന്നിധാനത്തില് അവര്. 

ദൈവത്തിനെറ ഏകജാത൯ 
ഇമ്മാനുവേല് ശരീരെ 

പരിശുഭദ്ധ൪ ഒന്നായ്ര് ചേന്നര 

നിത്യം വാസം ചെയ്യുന്നും 
പിതൃ പുത്രാ ജോവാം ത്രിത്വം 

നിത്യം വന്ദിചീട്ടപാ൯ 
നിന്െറ പഫ്ൃള്ൂത ധിരു നിന്നു 
അരുമേണം ഞങ്ങ ൭, 

൬൭ 

പ ട് 

312. ൩ ൧൨ 

൧7൮൪, ൧൭൧൪, 22) 02൧7" 

ഫി: 

൧ 

ഴ് 

കേ ! ആത്മാവേ! ദൂതരി൯ ഉചഗാനം 
കേക്കന്നതു ഭൂലോകത്തെക്കെയും 

 സൌഭാഗ്യമാം നി്്മാപ ജിപിതം മേരു 

സംഗിതം രേം സത്യം അവക്കെന്നും? 

യേശുവിന് മൂത൪ പ്രശോഭ് ത൪ 

സ്വാഗതംചെല്ല പാഠാന്നു പാപിക്കു, 

൨ 

പോക്കുന്നു നാം മുമ്പോടീഗീതം കേഷക്കെ 

വോ ക്ഷീണനേ യേശു ക്ഷണിക്കുന്നേ 
ഇമ്പമോടെ ക്രരിരുട്ടില് മുഴങ്ങും 

ഈ പാട്ടിനെ തുടന്നെത്താം സ്വഗ്ഗേ 
ധയേശുവിന൯--- 

൩ 

സന്ധ്യാ മണിപോല് ട്രെ ധേശുവിസെറ 

ശബ്ദം കേശക്കാം ഭൂസ്മുദത്ങധ്ം മേല് 

ഒന ഉച 

' അതു കോടക്കാതനേക൪ പൊയ്ക ക്കുന്നു 

ദീഫ്വാരിക്ട്രായുസ്സി൯ പിന വിശ്രമമാം 

കക 

സ്വം കിട്ടം വാഞ്ചരിക്കും ക്ഷീണന്ന6 

മനം തിരിക്ഷവര നിന്നെ തേടാ൯ 

യേശുവി൯ 

ര 

ദുഷ്ട രാത്രിക്ക പി൯ ഉഷസ്സാം 
ട് 

സ്വാഗതവും കേട്ീട്ടം വിശ്വാസി | 

യേശുവി൯--| 

സ്വറ്ററസേനേ, വിശ്വസ്ത കാവല്ക്കാരേ 

സ്വ൪ഗാനത്തിന ശകലങ്ങഗം മുദാ 

സ്വയം ഏത്തി സ്സ്റേഡപ്തൃത്തി ഗ്രഹിക്കും 

ഭാഗ്യ ദിനംവരെയും പാടടവി൯ 
യേശുവി൯ 

313 

[,. 1. 

ഭക്തഗ്മ൪ ഒക്കെ ജഗത്തില് 

ശ ദതിസമേതം യുദ്ധത്തില് 

ഉജുതാക്കാഠ ആവാന് ചന്തത്തില് 

ക്രിസ്യ൯ തന്െറ വാക്കു കേട്ട 

മുദിതരായ് സവ്വൃം പിട്ടു 
പിന്തു ടന്നുകൊണ്ടെങ്ങോട്ടു 

പോഷയവകേ സ്വറ്റും കീട്ടം 

നാനാഡ്രകാര സമടം 
നിസ്ററാരം ആക്കി ഫുത്തടം 

പ 

പിണ്പതിക്കേകി പാരിടം 

വിട്ടോക്കു സ്വശ്ശും പാഷഡ്റിടം- 

വിശുദ്ധന്മാരുടെ ക്രട്ടം 

തന്നില് ആവതിന്നുമേളാട്ടം 

പേണമെന്നുള്ളോരു നോട്ടം 

മാനവക്കുത്തമ നേട്ടംം 
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വിശഭ്ധ ബപ്യ്ിസു, 
314 ൩ ൧൭൦ 

ഒട്ട, 7. 

൧ം കൃപയുള്ള രക്ഷിതാവേം 

പമള്ള ഞങ്ങളെ 

നിന്െറ വാശത്തപ്രകാരം 
കേട്ടു കൈക്കൊ ജ്മേണമമേ. 

൨. നിസെറദിവൃയ ആത്മംകൊണ്ടു 
ഇവരെ നന്നാക്കുക 

നി൯ സഫായം കൂവ രക്ഷ 

ഇ വക്കെന്നും നല്ല,ക. 

൩. ശത്രു വിപത്തു പരീക്ഷ 
അവക്കുണ്ടു പലതും 

എന്നാല് നിനെറ ശക്തി കൊണ്ടു 

എല്ലാം അവര ജയിക്കും. 

രം. ഇപ്രകാരം രക്മിതാവേം 
ഫുല്ലാരെയും സ്മക്ഷിക്ക 
പകൊണേ മാക്കി ധം പ്പു 
നിത്ൃയമോക്ഷ്ധം നല്ല,ക. 

315 ൩ ൧൪൫ 

1൦ : 70൦ മേല് 0 മഥ 0൮ 

ഉട്ട, 

൧ 

രൂശി൯ പോരാളിയായ് നില്ല, നീ 
സ്വഗ്ല സംബന്ധത്തെ കാണുക 

111/1പ്ട 101 

316 ൩. ൧൬ ി ഗദ, 65. 

മം പൈതങ്ങമേ, വരുവിന൯ം 

യേശുവി൯ പാദത്തില് 

ആദ്റേദേഷം ചെയ്യുമവ൯ 

രക്ഷ്മിക്കും വിരവിത. 

ലോകം എചിലെന്നെന്റിടടക 

പീട്ടൈടത്തവനെ (൮.തി നീ; 
വിട്ടൈടുത്താനവ൯ 

ത൯ വിലയേറും രട്തത്തിനാത, 

വീണ്ടൌടത്താനവ൯ 

ത൯ വിലയേറും രക്തത്തിനാല്ം 

൫ 

ഏല്ലാ ബപ്പീസ്പ മുര വവ 

കറയില് നിന്നു സ്വച്ഛനാക 

ദൈവത്തോട് രമ്യപ്പെട്ട്ക 
൫൭ 

യേശുവെ അരുസരിക്ടക. വരണ്ടൈ- 

൩ 

സ്വഗ്ഗം നിന്നുടെ സ്വന്ത ദേശം 

സ്വഗ്ഗനാഥന്൯ പിതാ നിനക്കു 

ഏലം, നീയതി൯ മുര നിനെ 
നെററിയില് കൃശടയള ത്തെ. പിണ്ടെ_- 

ര 

കത്ത൯ ത൯ കുരിശി൯ ചുവട്ടില് 

ത൯ മ നോഫരമാം കൊടികി ച) 

ഉ ണയായ്ക്കുന്നു പോര ചെയ്ക, നീ 

നിശ്യ്യം ജയം അന്ത്യകാലെ. വര്ണ്ടെ--- 

൫ 

ജയിക്കുന്നവ൯ ത൯ കിരീടം 
ലഭിക്കും നിജമെത്ര മോദം 
ജയത്തി൯ ഗീതം ജമ്പമത്രെ 
ജയി പ്പോലം കാണ്ടിക്ധൈയ്യം. വിണ്ടൈ_ 

ഡാസധ്ട് 

ശിശുഗാനം 

൨. പൈതങ്ങളേ, വരുവിന്, 

യേശു കരങ്ങളിരു 
ചേത്തണെച്ചിടും മാവ്വിരു 

സന്ദേഫമ്ല്ൃതില് . 

൩. പൈതങ്ങമേ, വരുവി൯, 

വാക്കി അയക്കും താ൯ 
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പാപ ശാപങ്ങാം തീരാ൯ 

സൌഭാഗ്യം നേടുവാ൯. 

പൈതങ്ങ മേ, വരുധിനം 

നല്പപദേശങ്ങഗം 

നല്ല,മെ അതാത നിങ്ങ 

പ്രാപിക്കും ഭാഗൃങ്ങഗ. 

പൈതങ്ങമേ, വരുവി൯ം 

ഫോശന്നാ പാടടവി൯ 

യേശുപാദം തേടുവി൯ 

സമ്മോദം വാഴ്ഴവി൯. 

തം മം. ക 

337 

7 7065 726 

3. 

യേശു സനേഫിക്കുന്നെന്നെ 
കാണുന്നിദം വേദത്തില് 

ശിശുക്കഠ തനെറ സ്വന്തം 
ക്ഷിണൌ൪ അവര്, താ൯ൂശക്ത൯ 

സ്നറേഫിക്കുന്നെന്നെ 
സ്സ്റേഹിക്കുന്നേശു 
സ്നറേഹിക്കുന്നെന്നെ 

ചൊല്ലന്നിദം വേദരാംം 

ഥം 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ 
മഫത്വത്തിന് വാതില് താ൯ 

രൂദശേറി തുറന്നല്ലൊ 
ഫാ! ഹാ മാം പ്രതിമുറഠും. $ 

സ്സറേഫ- 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ 

താ൯ കഴ്ടകും എ൯ പാപം 

ശിശുവാം എന്നെ ആക്കും 

തന് മഹത്വത്തിന്നംശി. സ്നേഫി-- 

യേശു സ്നേഹിക്കുന്നെന്നെ 
ഭദ്രമായെങ്ങും കാക്കും 

അശക്ത൯ ഞാന് എന്നാലും 

ഭദ്രാസനത്തില് നിന്നു. സ്നേഫി-_ 

യേശു സ്സ്റേഹിക്കുന്നെന്നെ 

അന്തികെ നില്ൃക്ം താങ്ങാ൯ 

ലേശം ഭയം വേണ്ടാ ഥേ 

അന്ത്യത്തോളം താസ൯ കൂടെ ം 
സ്നേഹി 

൬൦ 

318 

്ട 

൨.൦ 

319 

യേശു സ്നേഫിക്കുന്നെന്നെ 

വേഗം ഭചക്കും ത൯ ഗൃഹേ 
ക്ലേശിക്കേണ്ട കക്ഷുത 

വേഗം തീരും ഈ ഭൂമൌ, സ്റ്റേഹി 

൩൧ 
% ന് 

പ്, 7020ല% 2710 0/0 

6ട. 25. 

യേശു സ്വെമ്ൃയവാനേ, 

സ്വര നാഥ സുതാ, 

കനിവ൯പൃ്ഷോനേം 
കേഠം ശിശുക്കമെ. 

കുററങ്ങാര ക്ഷമിക്ക 
അടിമ നുകം 

ഒടിച്രുമേണം 

പണ്ണ സ്വാതന്ത്യം. 

നിന്നെ കവിഞ്ഞെത്തും 

ഞങ്ങ സ്സറേഹിക്കിത 

ഉള്ളില് നിന്നകററി 
അസപാല്ൽ നിറയും 

യേശ്രും പരിശുഭ്ധാം 

മേരു ലോകത്തേക്കു 

ആകക്കിക്കേണമേ 

നിസ അടിയാരെം 

ഇഫേ ഇരുളൂുടെ 
ഴു 

യേശ്രു, നയിക്കു 

ഏക വഴി നീയാം 
സ്വപ്പുരത്തേക്കും 

യേശു സ്വെമൃയവാഭനം 

സ്വര നാഥ സുതാ 

കനിപ൯പൃദമ്ദേോനേ, 

കേഴ ശിശുക്കളെ. 

൩. ൧൨ 

772 ൮൧ ലല 

0. 6.9. 0: 

ശോഭിതപട്ടണം 

പാപലോഷങ്ങംക്ക്” 

പ്രവേശമില--പ്രപേശമിലല 

യാതൊരശുദ്ധിക്കുംം 
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തനം 

രക്ഷകനേ വന്നേ൯ മാറില് ചേത്തണെയ്കു,ം 

വ കഞ്ഞാടെ കെുന്നെ ളു കഴ്ഴകിയെന്നെ-കഷ്ഠകിയെന്നെ ന ച 
രക്ഷിച്ച കാകുണേ. ന: ലും 

യേശുവി൯ പി൯ ചെല്ലം 
൩൨൦ കത്താ നി൯ ശക്തിയാല് ബാലകനാകും ഞാ൯. 

ശുദ്ധിയില് കാത്തെന്നെ [പൈതല് 
നി൯ സ്നറേഫപൈതത_ നീ൯ സ്നറേഫ_ | പ. നല്ല ഇടയനു ത൯ 
ആക്കെണം നീയെന്നെ. ശബ്ദം ഗ്രഹിക്കും 

കണ്ണുങ്ങധക്കിമ്പമായി രം വീണ്ടെടപ്പ്പോക്കലട മികവോ 
അങ്കിയണിഞ്ഞു ഞാസ൯ ശിക്ഷിച്ചാലും (പ്രിയന് 
കുററമ റേറാനായി്_ കുററമറേറാനായ് തു സിലികടം 

 സ്വ൪പുരം ചേരും ഞാ൯ം തി 

4 വഴി കാണിക്കം. 320 ൩.൨ 1 ൩. ആട്ടകഠംക്കുവേണ്ടി 
(൩൭2 ൫0൪ കമ് 2// ചോര ചിത് തശേ 
22027 00025 ആയഖതിരു സ 

ശൂ രായട്ടം 
1.൦ 10. പാപശിീലം നീക്കി 

ഥം മാ ദൈവമേ നിയെന്൯ സഖി മുറഠും രക്ഷ്മിക്കും 
പിതാവുമാകാനി ല്കമോ ? ത൯ തേജോരൂപത്തില് 
ഞാനേഷടപെപ്പതര നീ സ്വ. ആക്കിത്തിത്തിട്ടം . 
ലോക സ്വഗ്റുങ്ങളി൯ നാഥന്. 

൨. നീ എന൯ പിതാപോ 4 ഫുന്നുടെ 

നിചയാചന ഭകക്കമോ ? 322 1-൨ ൩൨... 
ശുവിന്നുധത്താകു 

കം സിക € 40070 7/0 7407-07 0 ൪൫0൪൫) 
൩൨. നി എഏ൯ പിതാവോ? ഞാ൯ നിന്െറ 1... 
ഘാ ൧൦ സ്വ്ലറെസിഫാസനം ച്ചററി വാങ്ദന കമ്മങ്ങളില് നിന് കച 

യ്യും പാപമെല്ലാം തീനോഭരവ൪ 
രം നി എ൯ പിതാവോ ? എ൯ ഭെമ സൌഭാഗ്യരാം പൈതങ്ങശര പാടി ആയുസ്സി൯ നാഠം തിത്തന്ത്യെ ഞാ൯ വാഴ്ചംം വാഹം വാഴം 

വാനിലുത്തമ ശിശുവായ് മഫോന്നതനെ. | 

മള ൨, സ്നേഹം സന്തോഷം നിറയും 
ശോഭ തിണ്ടും ദേശെ 

301 ) ൩൨൧ സമ്മോദിപ്പാ൯ ആഗമിച്ചോരേ ॥ 

76525 75 027 6/20/0ല൦ഥ് പുളു പി 
൩൪ രക്ഷകന് ത൯ രക്തത്താലെ 1). 65. 55. മോക്ഷം പ്രാപിച്ചപ൪ 

ഓം യേശു എന് രക്ഷകന് വിലയേറും ഉറവയില് 
ഖേദം നിക്ക ന്നോ൯ കളിച്ചു ശുഭധരായോമ..... പാടി 
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രം ലോകെയവര തേടി കൂപ 

സ്ററേഫിച്ചേശു നാമം 
അതാലിപ്പ്ോഠം ത൯ മുഖത്തെ 

സ്തൂതിച്ചു വാഴ്ചന്നെന്നും_. പാട് 

൩൨൩ 
'റഠമ്ഥ 70 765045” 

8. 8. 9. 0. 

ഥം യേശുവോടു , യേശുവോട്ട്ം 

യേശുലോട്ട് ചേരി൯ം ചേരീ൯ 
ചേരീ൯ യേശുവോട് 
യേശു പോട്ട് ചേതീ൯. 

൨.൦ പീട്ടൈടുപ്പോ൯, വീട്ടെടുപ്പോ൯ം 

പീട്ടെടട്പ്പോ൯ ഉടനം ൭ട൯, 
ഉടന വിണ്ടൈടുഃപ്പാ൯ 

വിട്ടൈടുപ്പോ൯ ഉടസ. 

൩൨. നമ്പിവന്നേന്൯, നമ്പിപന്നേ൯ം 

നമ്പിവന്നേ൯ ഇന്നേം ഇന്നേ, 

ഇന്നേ നമ്പിവന്നേ൯ 

നമ്പിവഃന്ന൯ ഇന്നേ: 

രം ഫല്ലേലൃയ്യാം ഫല്ലേല്ലൂ2.0ം 
ഹല്ലേലൂയ്യാ ആമെസം, ആമെനും 

ആമെനു ഫല്ല്ലേല്യ്യാ 

ഫല്ലെല്ൃയ്യാ ആമെ൯. 

75. 03. 

കരിസ്മ ന?ക്കൊരുക്കും 
മോക്ഷരാജേ വാഴാ൯ 

കരിസ്മ തന്നേ വന്നിട്ടു 

ചേക്കും നമ്മെ ക്രടെ 

സ്വഗ്ഗ സൌഭാഗ്യം 

നാവാല് ചൊല്ലിക്രട്ടടാം 

൨. വെണ്ട വസ്ത്രം ധരിച്ച്” 

ക്രു ത്തോല കഷ്യ്യിത 

നെറഠിമേല് ക്ുഞ്ഞാട്ടി ന്െറ 

നാമം ഉദമ്മോരാം നാം. സ്വഗ്ശൂ--- 

൧278 10 0111. ന് 

൩൦ താതനു മുമ്പില് നില്ലംം നാം 

സ്പണ്ണുടി ച്ചടടം 
ഭൂത സംഘം ചേന്നു നാം 

സ്വഗ്ഗ ഗീതം പാടടഠം സ്വഗ്ശൂ--- 

രം അല്ലലവിടെ ഇല്ല 

സ്മൂഷ്യ൯ വേണ്ടാ തത്ര 

കണ്ണൂനിരും ഇല്ലല്ലൊ 

നിത്യം ചട്റ) മോദം. 

൫. ഇഹലോക കക്യങ്ങറപ 

ഏതും ഇല്ലാതാക്കും 

വരലോക മഹത്വം 

പ്രത്യാശിക്കുന്നോക്കു. 

ടട ഭാഗ്യ മുഭഭാ സ്ഥലത്തു 
ചെന്നു ചേന്നിടാനായ് 

വീണ്ടും യോഗ്യത നല്ല, 

ദൈവത്രിടയകനേ. 

“പ 9245 0705 4/5 577776 

റ 

ഥ 

യേശു ചൊല്ലുന്നു നന്നായ് വിള.ങ്ങാ൯ 
ചെഠടുതിരി രാത്രി പ്രകാശിക്കുഭമ്പാത 
ഇര ലോക തമസ്സ്റിത നാം ശോഭിക്ക 

നി൯ ചെറുകോണിരു നിം ഞാ൯ 

എസേറതി ല്. 

൨ 

യേശു ചൊല്ലുന്നു “വിള ത്മെനിക്കായി? 

വെട്ടം മങ്ങിഷതാകിലഠിയും താ൯ 

സ്വധ്ലത്തില്നിന്നു നോക്കും നമ്മെ താ൯ 
നിന ചെഠുകോണ്ടിൽ നീം ഞാ൯ 

എനേറതില് 4 

൩. 

യേശു ചൊല്ലുന്നും “പിന്നെല്ലാക്കായും? 

പാപദുഃഖം മുട്ട ലോകത്തില് എല്ലാം 

ചുററും അന്ധകാരം : നാം ശോഭികു 

നിശ ചെഠടുമകോണ്ടില് നീം ഞാ൯ 
എനേറതില് 



സ്ഥിരീകരണം 

 ട്ര്മ്ഷ 5൦0൩൦001 റാബ്ഥള 

ശിശുക്കളാം ഞങ്ങ വന്നേ 
ആശു നീ മദ്ധ്യേ വാ. 

യാചന സ്യോദ്രൂ ങ്ങ 
നീ ചെവിക്കൊള്ളെണം 

പഠിപ്പിക്കണം നി തന്നേ 
അടിയാരെ ഇന്നു. 

൦൨.൦ പാപങ്ങധ എല്ലാം നി 
൩൦ കൃപയാരു മോചിക്ക 

ശുഭ്ധാത്ഥ൯ വന്നു ഞങ്ങമെ. 
ശുദ്ധ രാക്കണമേ. 

റു 4 രവം നിതൃജിവന്൯ ഇന്നേ പ 
മരയത്യരാം ഞങ്ങളിര 

നിത്വനേ, ആരംഭിക്കണം 
സത്യ ത്മാവദേശാര. 

കത്താ നിറയ്ക്കേണം 
ചിത്തം നിന൯ സ്സേഹത്താല് 

സാത്താനില് നിന്നു ഞങ്ങലെ 
കാത്തു സ്തൂക്കഷിക്കേണാം 

ള് 

൩൨൮ ൨. 

1.൦ 1, 

“” കത്താവേ, സ്വദ്ലൃത്തില്നിന്നു 
നിന് ഭൂത്യഷാരെ നോക്കുക, 
നി അവക്കു സഫായി 
വിശ്വാസം ധൈഷ്കും കൊട്ടുക്കു. 

12 

ഭ്ധ൩ഠിമ ൭൨൩൧0൧ ല്ംടനഥ 

371001 11൩൩ 

ഞായറാഴ്ച പറഠിത്വം ആരംഭം ഞാഡ്വറാച്ഛു പറിത്വം 

൩൨൨ ന൬൬൩ അവസാനം 
326 7 

€ 7 7) യ് റ് ൩ ൨൭ 
1177 007770, 7.07, /0 2/7) !0ല/ ി 

1, 0 7.0൨, 0027 770൨൮൭ 

നം ൨.20. ഥം യേശു, നി൯ തൃപ്പാദേ 
നി൯ ശുദ്ധ നാഠ ഇതില് ചം കത്താവേ, നിന്െറ നാമത്തെ 

വ ന ഞങ്ങ 

ഈ ശുഷ്ധ നാ ന! തന്നതാരു 
യേശ്രു, ശിശു സഖേ. 

പഭജിക്രടടടത്തില് നിന്നിതാ 

ഉള്ളില് ന൯ വാക്കുമായി 
ശ്ശുക്കഠ വീട്ടില് പോകുന്നേ 

യേശ്രു, ശിശു സഖേ. 

ആശികഷ്ചമാരി ധാരാളം 

മേതനിന്നു ചൊൌരിക 
ഞങ്ങളുടെ ഗൃഫങ്ങഗ മേരു 

യേശ്രും ശിശു സഖേ. 

ശുദ്ധാത്മാവാല് നിന് വാക്കുകാഠം 
ഫുദയെ പത് 

അശുദ്ധി നീക്കി കാക്കേണം 
യേശ്രും ശിശു സഖേ. 

സാനന്ദം നിന്നോടു ക്രടെ 
നിത സുഖിക്കുമാ൪ 

താ ശുദ്ധ നാമൂകഗം ആചരിപ്പാ൯ 
ശിശ്രൂ സഃമഖം കൂപ. 

007 

സ്ഥിര'കരണം 

നി൯ പരിശുദ്ധാത്മാപിനെ 
ഓരോരുത്തന്നു കൊടുക്ക ; 
നീ ഏഎന്നന്നേക്കം അവരെ 
സാത്താനിരനിന്നു രക്ഷ്മികും 

എല്ലാവരെയും കത്താവേം 
പാപം ക്രടാതെ കാക്കുക : 



ന് 

ത. 

128 

നി൯ ദിപ ഇഷ്ടം ഞങ്ങളില് 
സാപ്യൃണ്ണുമാക്കി തരി. 

ര, നി൯ വാശത്തപ്രകാരം നീ 
അനുഗ്രഹിച്ചു രക്ഷിക്കും ; 
മേലാല് നി സ്വദ്റുത്തിലേക്കു 
നി൯ ദാസധ്മാരെ കൈക്കൊള്ള 

൩൨൨൯ 32.9 
0 പഥ, / 42൦ 0700022502 

78.൫. 

ചം എന൯ പ്രുതി്ഞ കുത്താവേ 

എന്നും നിസ സ്വേവയ്ക്രാം 

എനെറക്ടെ നീധപ്ലണം 

എസെറ സ്വാഥീ സ്നേഹിതാ, 

ക്രശിട്രാ ഞാ൯ പോരിമ. 

ക്രടെ നീ ദൈമില് 

വഴികാട്ടി നീ ആയാല് 

വഴി പിട്ട പോകാ. 

൨. അട്ടക്കല് ന ഉ ്ടൈന്നു 

. അറിയിക്ക സലാ 

അടുത്താകയാര ലോകം 

അസംഖ പരീക്കു 

അരികഠ ചുററും ൭രറ്ന്ര 

അക്ത്തു൦ പുറത്താ ൭ 

അടുത്തു വാ എ൯ ധേശു 
ആത്മാവേ കാക്ണേ. 

പം കോപം പക തന്നിക്കം 

കൊളട്്ടൈന്നുഠ തിങ്ങംപേ 

കേഠാപ്പിക്കെണം യേശൂവേ 

കേമമായി നി൯ സ്വരം 
വിശ്വാസം ഉറപ്പാനും 

വിശുദ്ധ മാഗ്ലുത്തില് 

സ്ഥിരമായ് നിന്നീടാനും 

സംസാരിക്കെന്നോടും 

രം, നീ ജരിക്കുന്നിടത്തു 
നിന ശുശ്ര്കമക്കാരും 

നിത്യം പസിക്കും എന്നു 

നിശ്ചയം ചൊന്നല്ലോം 

സേവിപ്പാ൯ ജീപകാലം 

സത്യം ചെയഷയ്യോനാം ഞാ൯ 

നിന്നെ അനുഗമീപ്പാ൯ 
നീ തുണയ്യെ൯ സ്വാമീ. 

& 

001൩020710 

൫൭, കാണികു നി൯ കാലടി 

കാല് അതില് ഞാനു വെപ്പാ൯ 
ആയതിനും നി൯ ശക്തി 

ആവശ്യം കത്താവേം 

ആയുരന്തം നടത്തു 

ആകക്ടിചീടെന്നെ 
അന്യേ മോക്ഷം എനിക്കു 

അനുഭവം ആക്കു. 

330 ൩.൩. 

2൧207൧ 2/5, 2,077, 0൭൧൧൦ 77069 06 

ട്രാ. ടട 

൧൦ കത്താവേ, ദൂതസേവിതാ, 
കടാക്ഷിക്ക നിസ ദാസരെ 
കള കഫീനം നസ്രേത്തില് 
കഴിച്ച നിനറെറ യെൌവധ്വനം 
കാരുണ്യമോടോക്കുന്നല്ലൌ 
കാത്തരുളിന്നീ ബാലരെ. 

൨. നമയ്മുന്നെ നിന്നില് ഞങ്ങളും 
നമ്പേര ലങ്ക്ിചിടില്ലൊട്ടം 
നതസഫായം നി൯ നാമമെ 
നല്ലോനെം നിന്നെ നോക്കുന്നെ 
നിന് സ്നേഫാല് വന്നി നിലയിത 
നില്ക്ഛം ഇതിത നിന്നാര ഞങ്ങാം 

൩൨൦ സ്ത്റാന കൂപ നിനു ഭാനമാം 
ശുദ്ധ വിത്തും നി വിതെച്ചു 
സ്വന്തമാക്കി താത൯ മനുപിരു 

സ്ത്റാനത്തിദ.ലെ ത്രിവൃതം 
സഫായിച നി൯ കൃപയില് 
സ്ഥിരീകരിക്കടിയാരെ. 

ര, തോല്ലിക്കും ശത്രുക്കഠ മദ്ധ്യ 
തകു തൂ നി മാത്രമെ 
തോലൃപ്ലാതെ പേര ചെയ്യുനേക൪ 
തക്മൂടി ച്ചുടിയപോല് 

ത൯ സഫായത്തിന്ന പേക്ഷ 

താ അതാശ്രയം നി തന്നേ, 

൫. എപ്പ സ്ലോപ്പാ കൈവെക്ഷില് 
എല്ലാ വാഴ് വും ദാനം ചെയ്തു 

ഏഴിരട്ടി ശക്തി മേല് നിന്ന്?) 
ഏകട്ടെ നി൯ സന്നിധിയും 
യേശുവെ കുമ്പിടും ഞങ്ങഠ(ക്ക്) 
ഏവക്കും താ ഇന്നാവിയെം 



൨. കുരിശില് ഏല്ലാക്ടം വേണ്ടി 

തെറ രദതം ചൊരിഞ്ഞു 
നക്ഷെ എന്നും രക്ഷ്മ്പ്പാനും 

“7 ൯൩ 70/ 4007, 77071 2,07൨ 

(. 2. 

19 

301. 0101014104 

0 സ്ഥം വിശുദ്ധ സഡസേഗ്ഗ 

331 ൩൨൩൨൧ ൪. യേശുവി൯ മാംസരക്ര വും 
നി൯ പരുന്നാകട്ടെം, 

ടട. 7ട. | യേശുവിന് ആത്മ ദാനവും 

ജീവനെ നല്ല.ട്ടെ 

ഛം യേശുതനൊ ദിവു സ്നറേഫം 
ഇതിത തന്നെ കാണിച്ചു 

പാപത്തിസനസൌെ ദോഷ: കുടെ 

ഓാപ്പ്പ്പ നിശ്ചയ. 333 ൩൨൩൩ 

ദൈവ കോപം സഫിച്ചു. 

കപയുദ്ള രക്ഷിതാ വേം 

നിനെറ സ്നേഹം ന്ത്യമായ് 

അതു ക്രടെ ഏന്നെന്നേടേം 

നിലന്ു,ം ഉറപ്പായി, 

൩.൦ 

രം, ക്രിസ്മും നിനെറ കൃപകൊണ്ടു 
ഞങ്ങളെ പോക്ക്പ്പിക്ക 

നിനെറ അനുഗ്രഹത്താലും 
തടുപ്പിച്ച അക്ക 

൩.൩. ൨ 330) 

€. 17. 

ഹം ഫേ! ദാഹിക്കുന്ന വരുവി൯ 

ജീവ ഉറവിങ്കത. 

സെൌജന്യദാനം വാങ്ങദുവി൯ 
യേശുവി൯ /(ഭൂശികല്ം 

൨. യേശസ്വു അപ്പം അല്ലോ 

ആത്മ ജ്ീവാഫാരംം 
യേശുരക്തം സ്വസ്ഥം അല്ലോ 

പ പരിഹാരം. 

രരം മന്നായെ ഭഭടിക്കുടുന്നാര 

ഫല്പരും ജ്ടീവിക്കംം 

രം ഉറവിത പാനം ചെയ്ക്കാ൪ 

ആരോഗ്യം പ്രാപിക്കും. 

൩.൦ 

ഞാനഭഃയാഗ്ൃയനന്, ശരദ്ധനാഥോ 

നീയെ ൯ ചാരെ വരാ൯ 

കല്പന ഒന്നല്ലോ വേണ്ട 
പിയെ മോച്പ്പാ൯ം 

൧: 

ഞാനയോഗ)൯, എന് ദേഫിയി ൯ 
വാസം നീചക്കടില് 

നിയ ത്ത വരുമോ നാഥാ 

വാക്'നാത ശുദ്ധി താ. 

ഞാനയോഗ്യന്൯ം ഫജിലും ഞാ൯ 

മുടക്കമോ നിന്നെ 

എ൯ വ്ലധായ്ക്കിരു ജഡ 

രചതം കൌടേത്തോന. 

നല്ലോര്സമയം ൨൬൯൬൭ 

ദിപ്യഹഫോരം നല്ലി 
വല്ലാത്തെന് നെഞ്ചില് നിന് ശക്തി. 

സ്റ്റേഹം നിറഡയ്കഛകെം 

ര 

മു344 ൩൩൪ 
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ന് 

സ്വസ്റ്രി യപ്പമേം നീ താ൯ 
സാക്ഷാരു ഭക്ഷണം ; നിന്നെ 
ഭക്ഷിച്ചീടുന്നു ഞങ്ങഠം 

സത ഭോജ്യം വേണും സമാ 
മരിച്ചോനെറ ജീവനാരല് 
സദാ ശദതി നല്ലേ ണും. 

൭ 11൩൦൭. 

ഴു 
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൨൦ സ്വരമുന്തിരി, നിന൯ രക്തം 

നല്ല, നിതയഗേപത്രേം 

നിന്മൂറിവേററം സുഖം 

തന്നതതേ (കുശു നോക്കി 

ജ്വീപിക്കണ്നെങ്ങാം, കത്താ 
നിന്നിതു പാലിക്കെത്കളെ . 
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൧൦ എ൯ ദൈവമമം നി൯ മേശമേല് 

നി൯ പാത്രം സ്നേഹം തൂ കുടുന്ന 

നി൯ മകുമെ്ലാം വന്നിങ്ങു 

നിണ മാധുയ്യം രുചികുട്ടെം 

൨.൦ യേശുവിനെറ ഭാനമെം, ത൯ 
മാംസരക്തത്തി൯ വിരന്നെ 

ഇന &ഭ ക്ഷ്ൃവ നീയ ഞ്ജ കൂ 

തആസ്വഭിപ്പതു മാ ഭാഗ്ൃയംം 

൩, പാത്രതയിലലാത്തോ൪ മ സ്പില്. 

ജൌ ദ്രവ്യങ്ങാം വെപ്പതെന്തു ? 

നി൯ പേകല്ലോ രദതം ചിന്തി 

നിനക്കില്ലേ മക്കാം പീതം $ 

രംം കത്താ, നി൯ മേശയ്ക്തിമ്പറായ് 
മോദമാടേവരും കൂടി 

അതിന് മഥ ങ്ങ രഅചിപ്പ്പോര 

മുക്തി ആസ്വഭിക്കട്ടിഫെ. 

൩൨൩൬ 336 
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ചം പൊന്നേശുവേം ജീവനാഥാ 

തുണെകു നീയിപ്പേഠേ 

201, 001717 171/1014 

നിന്നുടെ ശരീരരക്ത_ 

മമ്മം ഗ്രഫിച്ചി ടാ൯ം 

കണ്ണാല് നിന്നെ കാണൊഞ്ഞിട്ടും 
നി൯ സ്നേഫമാധുഷ്യം 

പ്പണ്ണുമാം സംസറഗ്ല്ത്തിനായ് 
൮ ഞ്ച നല്ലീടുന്നു. 

നിസ്മേശയ്മു,, ച്ചററൂം രൂടും 

ഈ സദഹാദരങ്ങഠ 
തമ്മിലുളള ബന്ധമൊര. 

നാളും നീങ്ങിപ്പോക”. 

ഇങ്ങനെ യീ ഭ്ൂപിലുള്ള 

നിവക്ലെല്ലരും 

ഭ,ഗമ് ലാതെൊന്നു തന്റ്െന്ന) 

അഥിവാന്൯ തനൈക്ക. 

റി ക നിന്ന്ലുള്രൈകൃം ഉ൭ലഥായ് 
പിന്നിലെ നന്മകശ 

ഉന്നതമ.തനിന്നു വങ്ങാം 
(പ്പാത്ഥനയ രേ സ്ഭ, 

നിന് രാജ്യ സഥപനത്ത് ന്നായ് 

നിത്യം സേവ ചെയ്യാന് 

എ രാജന്െ.. ശക്തി എന്നില് 

വ്യപോരം ചെയ്യുന്നു. 

ദുക്ഷലോകത്തിലഭ്ഭതാം 
കക്യൃുതകളെ ല്ലാം 

ഇ്ജമംപേലാഗ്ര ഫമായ് 

നീ ൮) ടല്പാ മാറുന്നു. 

സത്യാനന്ദം നിന സസ്ഗ്ഗും 

ഈ ഭൂപ്ലെകിലേ 

നിതൃതയിലെ സെംഭാഗ്യം 

പണ്ണിപ്പാ൯ സാദ്ധ്യമോ ? 

പൊന്നേശുവേ ജിവനാഥാ 

വേഗം വരേണമേ 

നിന്നുത്തമകാന്ത നിന്നെ 

കാത്തിരിക്കുന്നിതാ. 
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ലി 

റല റല നു 
ചം ആനന്ദിച്ച ഘോക്ഷ്പ്പി൯ 

9, 6൫൭. ഭാഗ്യമാഥീ നാമികല് 

ലു ലു ഫഐഐെക്ൃമായ് പാടിടുവി൯ 
[1 1൦ ൽ [ ൧ം ആലൃയവ വംഫനാല ര ന്നേഫമായി സം 

ത്തു 
ഏദനില് ധ്വനിച്ച 

ആ മംഗല്യശീവ്യാഭം 
് പാ നി നു 

ഇന്നും കേഠക്ന്ന താ. ൨. ആദയത യഹോവാ 

പാപം ഇല്ലാ കാലത്തില് 

൨. ഒെ്രെസ്പവ ദമ്പതിഥരേ ആദം ഹവഖ്വെ യസ്സഹ?ായ് 
തമ്മ ത ചേരുംനേരം ചേത്തണെച്ചു ഏകമായ്. 

വിശുദ്ധനാം ത്ര്യേ ക൯ 
[കി 

ചര്യയും. തന൯ ക്ടപചെൌരയും ൩൦ ഉത്തമം രം ഏപ്പാടട 

ചിത്ത മോദം ഉട്തു 
൩൨, സന്താന സൌഭ ഗൃ൨ു൦ 

റ ദാനേമാം വിവാഫത്തിശ൯ 
യസാഫഹം വിശ്വാസവും 

കിട ക്യൊ നിമ്മലം. 
ലോകശഭ്തികുസാദ്ധയം 

നീക്ാനൈദ്യബന്ധം 
| രപം യേശൂവേ, ംരം ദാസരെ 

ലേശം കൈവിട്ടിടൊല്ലെ 
ആശിവ്യാദം തന്നിപ്പോഠം 
നാഥനേ, അഷക്കെണംം 

ര, പിതാവേ, നിന് സാന്ന്ഭ്ധ്യം 
വേണാഥ! സന്ദദേ 

ആദാമിഷ ഹവ്യാപോലെ 

ഈ കാന്തയാകട്ടെ. 
൫. െദവ വാക്ക് ന്നൊത്തതായ 

൫, രക്ഷക, ഫൃഴ്ന്നെള്ളി ദൈവ ഭക്തിയുള്ളോരായ് 
എ ന ി ധോജിപ്പിക്ക വരെ ഐകൃമായ് പസിപ്പാനായ് 

ദിഫൃകാലം സന്തോഷം ഇവരെയും പാഴ്കകും 
ചേന്നു വസിചീടാ൯ . 

൬. ദമ്പതിമാവേ ഇവരെ 
കത്ത നേ രക്ക്മിക്കേണം 
തിരുനാമ മഹത്വം 
ഇവര് ദൂലം വരേണം, 

൬. വിശുദ്ധാത്മാവേം വന്നു 
ആശപവ്വ।ഭിക്ക നീ 

സ്വഗ്മണവാളന്നു 

മണവാട്ടിയെ പേത. 

൭. ഇവ൨വ൪ തങ്ങഗം കിരീടം ൭ം ഓഞാനഥമണവാള ന 

വെച്ചങ്ങു നി൯ പാദെ വാനത്തിരല് ന! വരുമ്പോ. 
ക്രിസ്ത൯ മണുവാട്ടിയായ് ഫീനമാം നിന൯ു സഭയെ 

സെഭഭാഗ്യം ചേരട്ടെ. പ്രിയ കാന്തയാകുപ്പപോഠ, 
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സ്ഥ൦ : 77ല൦ യ ഥല് 

റ് 

സ്വസഗ്ഗു മണവാമനേ 

സത്യ സഭാ നഥനേ 

ആശീരപവദികേണം 
ദാസ൪ ഇവരെ ഇപ്പോഴം 
ദാസ൪ ഇവരെ ഇപ്പ്പോഗ 

ദാസ൪ ഇവരെ ഇപ്പോ 
ആശീരവദിക്കേനെമേ. 

൩.൦ 

കാനാവിലെ പന്തലില് 

മംഗലോത്സവം അതീത 

എഎഴ്സിന്നരുളിയ 

ഭയ ശുൂ മാനുരപവമലേ 

യേശു മാന്മവേലേ 

ധേശു മാനുവേലേ 

ഫഎ്ലിന്നര: ണെ. 

ദാസ മാസിമാര ചെയ്യം ഥം 

ംരം വിപഹത്ത്ന ബ്ധം 

സന്മതം ന് ല്ലേ,രണം 

സ്നേഫപാശഭമോടെ 

സ്നേഫപാശമോടെ 

സ്നേഡ്പാശഃടെ 

സന്തതം നില്ലേ., ണമേ. 

ദുഃഖം ദീനം ത്തൃക്ലും 

സൌഖ്യം മോദം ത്തൃകീചൂം 

ഐക്യത നല്ലെ,ണം 

ത്ൃത്മദാനം: നല്ലി 

തൃത്മദാനാം നല്ല; 

തആത്മദാനം നല്ലി 
ക്െകൃത നല്ലേ,ണഃമ. 
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പം: 

കൃപയുള്ള ത്രിയേകനേ, 

ഇപ്പോഠം നീ വരേണഭമ 

നിനെ കൃപയാല് ഇവരെ 

അന൯പോടട നോക്കേണമേ 
കടാക്ഷ്മിക്ക 

ഥ്ട 

ഈ വധൂവരശ്മരെ. 

1 01,7 2/4 111701 
ന 

നി 
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ആദിമുതല് വ്വാഹത്തെ 

നിയമിച്ച കത്താപേം 
സത്ഭദതി, ശാന്തം, സേഹത്തെ 

ഈ ൨൭൪൫ ഷന്നും (പീട്ടം 

നീ കൊട്ട 
ഇവരെ ചോജിപ്പിക, 

സന്തോഷ വാഴ്ുകാലത്തില് 

ദൈവരൌ ഭധച്ചെട്ടു 

സന്തവ താഷ്ഠുകാലത്തില് 

ഭക്തിയില് സ്ഥിരപ്പെട്ടു 
ജ്വീപിംകണെം 

അരന്മ്യ സ്വദ്ററേ ചേന്നീടാ൯ം 

നട ടട നടപ 

ന (9 

പ 

ഇമ്പമോടാശിസ്റ്റ ഠം 
ദുമ്പതിമാക്കാ യ് പ്പോ 
ചൊന്നീടുന്ന വാക്കകഠം 

വണ്ണു1രു പോയ് മായും 2൯ 
വാക്കിന്നഃഗാചരമ 

ഭാഗ്യപ്യൃത്തി നല്ലയന്ന 

പ്രാത്ഥനയെ തുടന്നു 

പ്രാല്പ്പി൯ ന് ത്അലെല്ലാം 

നിതൃഭാഗ്യയ്രിഡേകാ 

വാഴ്ച ണമി മംഗചം. 

ലോകത്തിലെ ഭാഗ്യവും 

നാക പവൃതാഠഞ്ഞ:ം 

നിത്യശിസ്സു- നല്ലെ,ണം 

സത്യവഷഴി കാട്ടുവാ൯ 

നിത്യം മ്ൂത൪ 2൯ ചെന്നു 

ശാന്തി തിങ്ങും വീട്ടില് 
ലൂത൪ ചിറകിന൯ ശേഭ 

രാത്രൌ കവേലാകണെം-- നി൪ 

എദനിലെ സെഃഭാധ്യം 

നിത്യമഹത്വത്തോട. 

.്വശ്ലരമീ ഭൂമ് യോടും 

തര ഭവനങ്ങമളേ9ടടാ 

ക്രട്ട് ചേത്തു സ്നേഹത്തി൯ 

കെട്ടാത പാലിക്കുന്നൊരു 

ബന്ധമായിീക്കമ്മവും 

മുദരയിടെൌണം നാഥാ--- നി 
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രം, ദൈവമേ, ത്രിയേകനേം തദ്വാതിത കടന്നു 
നിന സതി തന്നെ ഭാഗ്യം അകിധാരിസംഘത്തിരു 
നന്ദി പണ്ടു മാനസെ പങജുംണ്ട വാനു പാലികു 
വന്ദിചീട്ടം ഞങ്ങളെ കുഞ്ഞാട്ടി൯ കല്യാണത്തില് 
പക്കഹിന ശകത്തിയാല് സ്വഗ്ലൂഗിതം പാടുവാന്. 

രോഗി കട്ടെ ഒശിക്ക 

]ട[1,71014 01” 1൧2 90 

രോഗികളെ ദശിക്ക 
൩ (൭൪൨ ഖേദികോണ്ടാ ആത്മവേം 

നം റി ധവേശൂ ഉണ്ടു് സ൩മ്പെം 

൧൦ ഡാ! േശ്രരം ആത്മ ഒവെദ്യനേ, 
തീത്താലും മനോരോഗത്തെ 
ടീനങ്ങ ഹൃത്ര അസംഖ്യം € 

സവ്യം ധം നിസ ചൊ൪ ഗുരോ. 

൨. ദുഃഖം ദിനം ആകില്ും 
ദൃതു തന്നേ ആകിലും 

നല്ല ടയ൯ താ൯വഫിക്കും 
ഹല്ലാ നാളും താ൯ മറെക്കും 

തല്ലിയല്ലേം തഴ്കകും 
൨. ഞാ൯ കുടയുരോഗിം എന് വിളി അല്ലല് എല്ലാം ഒഴിക്കും. 

തൊടാതെന്നെ ൦തിണ്ടൊതെന്നെ? 

ലം ഫുന്നാലം കണ്ടവക്െല്ലാം ൩. സ്വഗ്ലും നിത്യ ഭവനം 
തൊടേണമെൊന്നു ്ര്രാത്ഥികാം. ഇലപിടെ സഫനം 

യഫോവ നല്ല പിതച്ച 
൩. മടന്തനായ് കിടക്കന്നേ൯ യേശു അള്ളോ രക്ഷിതാവു 
ലസ ഖേദികേണ്ടാ ആത്മാവേ, 
പ്രകാശം നീം കുരുട൯ ഞാ൯ യേശുു്ലൊനക്ഷ്ട 
കങ്കാണവേ൯ നിന്നാലെ ഞാ൯. 

രം, ഞാ൯ചെകിട൯ം നി ദൈവ ചൊൽ 
അനുസരിച്ച വന് പോല് 
എ൯ ചെവി വേദവാകിന്നു 44 ൩൫൪൯ 

തുറന്നാല്, ഏത്ര നല്ലതു ? 

൫, ഞാ൯ ഈമ൯ം നി ദിഡ്യവാക്കും 
1൦ : ജീറു ൦ 0/0 77൦ .07ഥ് 

1). ക: വ; 
ഗ്രഡല വചനം ഫല്ലാഠം 

നന്നായ് പ്രസംഗിചിടുവാ൯ ഥം ഭയപ്പെടായ്ക്ു, നി 
നി കല്ല്ചാല്, ഞാന് ചെഡഷ്യടും, ധൈധയ്യമാഷിരിക്കു 

ഞാ൯ തന്ന ആകുന്നു തവ 
ന] റു ക 

നിത്യമായി സ്നേഹിച്ചു 

1൩൦ : 7.റുഥ് 07020൦ ൭00 7 നിരന്ന, അതിനാല് ഞാ൯ 
വാത്സല്യത്തോടെ ഫഹങ്കലേ (ക്കു 

പാര്, ആകക്കിച്ചിടുന്നും 

൧ ഖേദിക്കേഭോ തആൃത്ഥാവേ, ൦ എ൯ പ്രിയ ഗക്മെ 
യേശു ഉണ്ടു് സമീപെ 

കടത തിര ഉയനാല്ും 
കാ മ്മേഷ്ൃഞ്ങുറ മുത് ന്നാലും 

അ൯പോടെ ശാസി 
ശിക്ഷിചീടുന്നു ഞാ൯ അവ൪ 

രക്ഷ പ്പെടുവാനായി ; 



134 

345 
% ം ൭ 

0൦: 1177൧7 75 ൧൪5572 ൭00 

ഥ്ട 

1817417014 

നി൯ പാപം ഓത്തെവെറ 

മുമ്പില് എരിവോടെ 

മാനസാന്തരപ്പെടുക ത 

നിനക്കു ഭാഗ്യമേ. 

കഥീണത്തി൯ കട്ടിലില് 

ഞാ൯ നിന്നെ താങ്ങുന്നു 

നി൯ പ്യാധിയില് കിടക്കയെ 

ഞാ൯ പിരിചീടുന്നു 

നി൯ അകൃത്യങ്ങളെ. 

ഒന്നോടെ മോചിച്ചു 

രോഗത്ങഗ സകലവും ഞാ൯ 

സെടഖ്യം ആകീടുന്നും 

ത്തനഗ്നിയിരു രൂടെയ്യം 

നീ കടന്നിടടുമ്പോ 

നിന്നോടൊരുമിച്ച സഭാ 

ഞാ൯ നടന്നീടുമെ ; 

ഭഞല്ക്ക ച്ചുമയില് 

തെരഞ്ഞെടുത്തു ഞാ൯ 

നിന്നെ ശോധന ചെയു പിന് 

പൊന്നു പോല് നീ വരും: 

നി ഏന്നെ സ്സേഫിക്ക്ല് 

രം എസ പ്രവൃത്തിയെ 

ഇന്നു ഗ്രഫിച്ച്ടായ്ക്കിലും 

പിന്നെ അറീയുടെ ; 

സവ്ൃത്ത്ലും സദ 

സ്പോത്രം ചെയ്യീടുക 

ദൈവത്തെ സ്നേഫിക്കന്നോക്കു 

സവ്ൃവവും നന്മയ്ംം 

6 10൭3. 7൭. 

ദുഃഖ ളമ ത്തത്ഥാവേ, 

ക്ഷീണഭാവം എന്തിന്നു റ 

യേശു നിസെറ രക്കകന്൯ 

ഉത്തമനാം സ്നേഫ്ത൯ 

അലന് ദുഃഖം കളയും 

സ്വസ്ഥം ആകാന് കല്ലിക്കും. 

പിശ്വസീക്ക ആത്മാവേം 

തനറെറ ദിവ്യ കൃപയെ ; 

മേല് ആകാശത്തില് നിന്നു 

൩ ൮൨൪൯ 

346 
1൦ ; 4/ 7/൦ 2൪0776 07 02 

൨, 

01 11 9101: 

കീഴ് ലോകത്തോള.ം എത്തും 

അളവററതാം കൃപ 
കരുണയും അങ്ങിനെ. 

ദുഃഖഭാവം നീക്കുക 

യേശുവിൽ ആശ്രുയിക്കു 
അവന് പാപം ക്ഷമിക്കം 
അവ൯ ശുദ്ധീകരിക്കും 
സന്ന് ധാനെ ലെല്ലക 

പാപ ക്ഷമ ലഭിക്ക. 

7, 0.9. 0.9: 

ആകശേത്തി൯ മിതെ 

സ്വരലോക രാജ്യം 

ആശ്വാസം അവിടെ 

നക്കു ക്ട്ടം 

അടിമ ഞെരുക്കം 

ക്കുത്തും ദാഹവും 

യാതെരു ദുഃഖവും 

ഉണ്ടാക ഇജ്ച. 

പിതാപിസെൌ വീട്ടില് 

മക്കഠഠ ഏല്ലാവരും 

കപലാല് പേഗത്തില് 

ഒന്നി ര്രൂടുഠ 

നി്ൃമഹത്വധും 
പ്പണ്ണമോദവും 

ഏന്നും ഇമ്പങ്ങളം 

അപ്പോം ലഭികുംം 

ഇവിടെ പ്രയത്നം 

നര മനസ്സ്റോടെ 

എപ്പോഴ്ചം ചെയ്യേണം 

എന് ക്രട്ടകാരേ 

ഉയരെ നോക്കണം 

ഭാഗ്യം കാക്കണം 

അതു കീട്ടുപോളം 

കാത്തിരിക്കെണംം 
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1൦ : 7727൧ 00 52൧7 

ടാം 1. 

യേശു മാത്രം ശരണം 

അവന് നമ്മെ രക്ഷ്മിക്കും 

ഇപ്പോഴഷ്ചം എന്നേക്കം 
അതു് ഏത്ര ഭാഗ്യം 
ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അതു എഏ൬ുഭാഗ്യം 

യേശു സത്യ ശരണും. 

യേശുക്രിസ്മു ജനിച്ചു 

കക്ഷപ്പെട്ടു മരിച്ച 
എല്ലാ ഓനമങ്ങഗക്കായി 

തന്നിര മാത്രം ഭാഗ്യം 
ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

തന്നില് മാത്രം ഭാഗ്യം 

ധ്യേശു ദിപ്യ ശരണം: 

യേശു ഇപ്പോ സ്വദ്ലത്തില് ; 
നാമും ക്രടെ വേഥത്തില് 
അവിടെ എത്തിയാത് 

അതു് എത്ര ഭാഗ്യം 

ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അതു് എത്ര ഭാഗ്യം 

സ്വധ്ലമോക്കം കീട്ടുമ്പോഠം. 

പാപം പേടി വേദന 
ദുഃഖം ദിനം മുത്ൃവും 
അവിടെ ജല്ലല്ലോ 

അതു് എത്ര ഭാഗ്യം 
ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

അതു ഫ്ുത്ര ഭാഗ്യം 

സ്വഗ്റു മോക്ഷം കിട്ടുമ്പോ, 

യേശൂ മാത്രം ശരണം 

സ്വരം നത്വ ഭ൨:നം 

നാം ഇപ്പ്പോഗ യാത്രക്കാര 

പിന്നെ ഫഏണ്റ ഭാഗ്യം 
ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം ഭാഗ്യം 

പിന്നെ പ്ല ഭാഗ്യം 
യേശുവിനെ കാണുമ്പോ. 

നത്തത്തനത്തത്തത്തതനതതതതം തത്തെ ല് 

൩.൦9) | 348 ൩൪൮ 

“൧൮ മന്ല 706൦ 70൮0ല് 

10. റ 10. 
ം 

൧ 

എന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാ൯ ഉന്നതം വിട്ടു 

മന്നില് വന്ന കത്താവേ! 

നിന്നെ സ്വദ്ലൃത്തിത നിന്ന് ഫ കൊണ്ടെ - 

പന്നതു നി൯ സ്നേഫമെ ; 

ആകക്ടികക എന്നെ പ്രിയരക്ഷക : 

നീ മരിച ക്രൂശിക്ക : 
ആകക്ടിക എന്നെ പ്രിയരക്ഷകാ : 

നി൯ മുറിഞ്ഞ മാവ്വി.ര. 

൨ 

നാവുകൊണ്ടു ചൊല്ലോപതി൯ മേല് നീ 
നോവെ൯ പേക്കാ€ ധററല്ലെൌ 

“ഈ വിധം സ്നേഹം ജീവനാഥാ! ഈ 
ഭൂവിലാക്കുമില്ലഹോ !-_ ആകക്മികു 

൩ 

നിക്കലേക്കെന്നെ ആകക്ടിപ്പാനായി 

മരോഗമാം നി൯ ഭ്ൂതനെ : 

നി൯ കരത്താല് നീ എട-ത അയച്ച 

നിന് കൃപഷ്ക്രായി സ്ലോത്രമെ :--- ആക 

രവ 

നിന സ്വരുപത്തോടനുരുപമായ് 

വരുവാ൯ നാളിരത നാകളിരു : 

ചൊരികാത്മാവിന൯ വരങ്ങഠ എന്നും 

നിവായി് നിയെന്നുമജില് ത്തുക 

൫ 

ജീവനുള്ളതാം ദൈവവചനം 
സവ്യനേരവുമെന്െറ 

പാവനാഫാരമാവതിന്നെന്നും 
ദിവൃക്ൃപ നച്ചകെ.- 

ന 

ഉന്നതത്തില് നിന് സന്നിധൌ വന്നു 
നന്നെ ഞാ൯ കാണുമരന്നരം ; 

എന്നില് ഉണ്ടാമാനന്ദമവള്്യം : 
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190 ന്തു, 01% 017 7 9101 
പ നനന 
349 ൩.൪൯ | ൯. ഫൃദയം തരേണം, 

ഞാനതില് വരെണും . 

൧70/01/77/൦ 0/7. ൧2760൨൨൧ സ്വയത്തി൯ മരണം 
നിന്നത ഉണ്ടാകേണം, 

1720/00)/ ി ടൂ ഥഠം ന൯ ശോധനതരും : 

ടം ഇല്ലാതാകും ക്ന്്റീരും 

പെൌന്നുപോതമ ന വരും: 

ഥം നിത്യമായി സ്റ്റേഡിച്ചു ം ന ഭഗഗൃവാനാകും. 

നിന പേക്ക മരിച്ചു : 
നിന്നെ ഞാ൯ വിളിച്ചം 

രക്ഷ്മ വ്രാപിപ്പാനായ്, 

൧൧൦ കാഫല.ം ഥ്വനിക്കം : 
മുതഷ്ഷാര ഉയിക്കും രി 

രോഗഥെല ഠം പോകും: 

൨. ഞാ൯ന സ്സ്റേഫിക്കുരന്നോനെ മുതുപില്ലതോകും. 

ശിക്ഷിക്കനത് നെ 

ഓക നി മകനേ! 

നിന്നാശ്വാസത്തിന്നായി. 320 ൩൨ ൫൦ 

14). 10. 0.0. 0.4. 

൩൨.൪. ഞാനഡക്കം രഗ; 

ഞാനു വരുത്തും ശോകം; 
കക്ഷൃതയുണ്ടാകും ; 

അവയെന് ഒ്യൃതഗ്മാ൪. 

ഥം വേദനയില് അഫോം! ഹ൯ സോദര 

ന ചെദവത്തിമ,ലേക്കു നോക്കുക ; 
നി൯ ഖേദകാലത്ത് ത 

സമേ-തമ൨ നിത് ; 

ത൯ കാരരുണ്യമതില് 
രം നിനൊ പേദനയില് 

ആശ്രയിക്കും നോക്കുക നി ദ്രൂശില് ; 

മരലെവകോപഠഗ്നിയില് 
ക്ഥാകര ക രുണ്വയവാ 

ഞാ൯ ദഹിക്കുന്നതും (൨. യേശൂര ൯ ക ൨൮൮0൯ 
ആകക്ടിക്കസ: നിന്നെ സ്ന്റേഹവാ 

സ്വ൪ നാട്തില് ഇനി 
കങ്കൊഠ പതിക്ക നീ 

ഇല്ലേറെ മേദിനി 

പാസമിനി. 

൫. എ൯ മേനിയുടതഞ്ഞു : 

എന് രക്തം ൭ചാരിഞ്ഞു : 

ഫുദയം തകുന്നു 

നിന്നെ സ്സറേഫിച്ചതാത. 

ടി 
ി 

൬൦ നീയെന്െറ സ്നറേഫത്തില് ] 4 

൩൨. രരുശില് നി൯പേക്വ൯ കൈക. വിശ്വസിക്ക ന്നില് : 

വിശ്രമിക്ഷയത് ത നീടി ക്ലപാകരസ ആശ്ചയ്യമേ : 

നല്ലം അതാശ്വാസം. നിന്നെ പ്രതിയവ൯ 

ജീവന് പെടിഞ്ഞു നി൯ 

൭൦ എന് ശുദ്ധവചനം മോചനം ൨൦ങ്ങിത്ത൯ 

നിന് പ്രിയമാം ധ്യാനം സ്മോഫത്തിനാതം 

ആകയനുദിനം ി 

നീയതുഗക്കൊള്ളക രം വിശ്വാസ കങ്കമെ ന! സന്തതം 

യേശുവി കല് പതിക്കില് സദയം 

സന്ത്തരോഷഥേ ക്കെ 

നിന് ശുദ്ധീകരണം താന് നിന്െറ ആശയെ ; 
താങ്ങും ദിനെ ദിനെ 

ത്തത്മാവി൯ ഭരണം ് 

മൂലം മാത്രം വരും, നിന്നെയവന്. ലി 0 

൮൦ പൃണ്ണാ൯സരണം 



ശവസംസ്കാരം 

ഉണ്ട;കൊലാ ഫുദി പിഥ്രഹവും 

യേശുവിന്നാഗ്രഹം : 

നിന്നു അവ൯ ഥൃഹഫം: 

എന്നും അാഗ്രഹം 

ആയീടണം. 

൬: 

0. 1. 

൧ 

ഫേ മുതുവേ, ഭയമ്കരങ്ങളി൯ 
രാജനാം ശത്രരപേം, 

നി മത്യരെ ജയിച്ച ഭൂമിയില് 

വാഴ്ച ന്നിന്നാ ൮൭൪൭ 
ഭാഗൃപറുദീസ്പാധെ നി 

ദുഃഖചന്ണി൪ താഴ്ചരയായ് 
മാററി സലാ ഭരിക്കുന്നെ 

ഭ്ൂരനാം രജ നേ, 

മുതു 

൨ 

ഫേ മുതൃവേം നി൯ കത്തല്യം നില. 
നിന്നിടാ ഏന്നുമെ 

ഇമ്മാ൯9൨െല് ഈ മാനവക്ുല 

രക്ഷകന് ഭൂതലെ 

വന്നു മുതിയ തേററു താ൯ 
[നി്മേല് വിയംകൊടണ്ടേ നിന് 
ഘോരവിഷത്തി൯ മുള്ളിനെ 

നീക്കി ഫല ന്നേഷം ഥേ, 

൩ 

ഹേ ദുതുവേം ഇപ്പോ ക്രിസശേശുപി൯ 
ഭക്ത രാം ഏവക്കും 

നീ ഭൂൃതൃയനയ് ഇ പ്പാപലോകത്തില് 
നിന്നു പ്രതിദിനം 

ദെവത്തിനെറ ചൈതങ്ങളി ൯ 
തആആത്മാകളെ സ്വ൪ താത൯ ത൯ 

ന്നിധെൌ കൊണ്ടെ പോകുവാ൯ 
ഉള്ളെറരു ദ്രുത൯ താ൯. 

൨.൦ 

35൧ 

10 

ഭൂവില് നിന് ജിപിതം തിരുന്ന നാഠം 
ദൈവത്തി൯ സന്നിധൌ ചെന്നിട്_ 

നി൯ പ്രിയരേവരും [നോഠ; 

മുമ്പില് മുദാ വരും ; 

ഭാഗ്യം മഹത്തരം . 

മ നോഫരംം 

ച്. 01 111. ൧:൧0 

ശവസംസ്പോരം 

31 ൩൭൧ രം 

10൦ : 17770 / ൭1 25 025?” | ഫേമൃതുവേ, നി൯  ഉത്ുവി൯ടിനം 
വന്നിട്ടം വേഗത്തിര. 

ഇമമെപ്പളവില് അന്ത്യ കാഫമളം 

കേട്ടിട്ടും നേരത്തില് 
ചത്തോരുട൯ അമത്യരായി് 

ഉയിക്കുമേ എന്നേക്ഷമായി 
പിന്നെ ഉണ്ടായിടാ 

ആമെന൯, ഹള്േല്യ്യാ._ 

൩. ൪൫൨ 

ച് 

" 27707 ലു 9൮07 7/൦ 707൨ 

1), ൭. പറ്. 

കത്തസെറ ക്രടെന്നും 

ആകതട്ടങ്ങ് നെ 
മുതൃശേഷം ജ്ടീവ൯ എന്നു 

അമുതുവാത സ്സരാം ; 

യേഗേവെപ്പിരിഞ്ഞു 
ജഡത്തില് പാകിലും 

നാഠതോറും ഈ മണക്കൂടാരം 
അടക്കും വീടോട്ട. 

മേല് ഹുന് പിതൃഗഹം 
എന്നാത്മ പിടതാം 

വിശ്വാസകുണ്സ്ാത ദൂരത്തില് 
കാണാമെ പൊ൯ വാതില് ; 

൫൫൩ ആത്മ മോഫം ഫാ 

എ൯ ഇക്ട നാടെത്താ൯ 

വിശുദ്ധരിസ അവകാശം 

മേലു ഭ്േജറുശലേം. 



ൂ 
॥ 

൨൨.൦ കാരമേഘം മൂടിടാം 

198 

ഞാസ ആശയറഠേറാനാം 

നോഹിനെറ പ്രാവെ പോല് ച്ചററും 
ആകാശം ഭൂമദ്വധ്യ ; 

വേഗം കാര പ്രലയം 
കാററും മാറിപ്പോകും 

മോദമുണ്ടാം എ൯ ചിത്തത്തിത 
ശാന്ത വത കാണു മ്പോഗ. 

രരം ഉഷധഡസ്സിരത സന്ധ്യക്കും 
പാതിരാ ഉചയ്കരം 

ഭൂഭാക്ഷകഗ കവിഞ്ഞു ഞാ൯ 

കോേഷക്കുന്നു സ്ച൪ഗാനം ; 

ഉയിഫ്യി൯ വചനം 

ജയഘഫഘോഷ്ചം വിണ്ടും 

കത്തനെറ ശ്രടെന്നും ആമെ൯ 

ആകട്ടതക്കിനെ. 

൭൪ ൩൫൨൩ 

“0 ൭ /ജ 700൦) 

9. 14. 

ഹം അല്പം നാളു ശ്രടെ 

അല്പം വ്യാകുലവുയം 

അല്ലം ചിരി വിലാപവും 
അല്ലം പ്രാരത്ഥനയുംം 

[വം അല്പം വീഴ്ച ടെ 
ഒ, 

അല്പം നെടടവപ്പും 

അല്പം ഭെൌമിക ഗാനവും 
അല്പം ധാത്ര ചൊല്ലും. 

ളം പിന്നെയൊ സഖഥായി് 
പിന്നെ സമാധാനം 

പിന്നെ സന്തോഷ പൃണ്ണുത 

പിന്നെ ഭാഗ്യാധികൃം. 

രം, ഏന്നേദ്ടം പാത്തിടാം 
എന്നേമക്ടം ആത്തിടാം 

ലന്നേക്കും ദൈവ സന്നിധൌ 

എന്നേക്കും വാണീടാം. 

3൭൭ 

൧1712141, 01 11 ൧൯0൭൧൩ 

൩൨൫ 

“77250 / ൧06ടടി ൧7൦ /76 റ് 

൫൭. 

വഃ ക്രി സ്തൂദ്മേല് ചാരി ത൯ 

ഫസ്പെ വിശ്രമിച്ച 
കത്താവി ര മുതന്മാ൪ 
നിത്യം ഭാഗ്യവാ൯്ാ൪. 

൨. കാണാതെ സ്നേഹിച്ച 
പ്രാണനാം യേശുവെ 
ഉണ്മയിരു തെളിവായ് 
കാണ്ടമത്തെ ഭധഗ്ൃംം 

൩. വല്ലാത്ത പ്രയാസം 

ഇല്ലാ നദീതീരെ 

റുല്ലി൯ മേച്ചില് സ്ഥല 

നത ഇടയ൯ യമേഗ്ത,ൂഠ: 

ര, പകലത്തെ വെയില് 

പാതിരാ ശീതവും 
പ്യാകുല ദൂ“ഖവും 

ഇല്ലവക്കിനിമേല് 

൫൦ അവരുടെ സ്സേഥം 

സ്വരംം സയന്താഷാവും 

കാങ്കെയില്ല ഞങ്ങ 

കുറെ നാളേക്കിനിം 

൬൦ പിഴിഞ്ഞ പ്രിഡക്കായ് 

ഞങ്ങട ദൂഃഖിക്കുമ്പോഠം 

കണ്ണ്നി൪ ചൊരിച്ച 
കത്താ ക്ഷമിക്കണേ. 

ഒം മൂനു വെന്നെ്ന്ന 

ക്രിസ്ധ൯ നാദം നുവ൪ 

“സന്തോഷിപ്പിന? എന്നു 
അന്ത്യനാളൂര കേഷക്കം 

355 ൩൫ 

:4-0/70ല൧൦, 700൧ ൪/ 20270 ൧൧076 4 

0, 141, 

കം മുമ്പേ പോക്കുന്നോ ഭ്രാതാവ്വ് | 

പേരപ്പെട്ടോ വുണ്വാത്മാവു 

കഞ്ങ തോരുന്ന സെഭാഗ്യേ 

കുട്ത്രിതം ഇല്ലാ സ്ഥലെ, 



ശവസംസ്ക്കാരം 190 

ന വാനാ ന ത്തത് 

കായ ഭാരം ചിന്താകുലം 326 ൩൨ ൫൬ 

ഭായവവം പോയ് അഖിലം കറ 

ദണ്ഡിച്ചിക്കമോ മൂക്ടൂ്മാ൪ 27040 //76 7൧00൧7൧൦ 6 725 75 റല 
ക്ഷീനെക്കടഭ! പിശ്രാമേ. 

9. 

൭൨. കഴിഞ്ഞിന്നായാസ സഞ്ചാരം ഥം വേല ഇപ്പോഠം തിന്ന ല്ലോ 
ഒഴിഞ്ഞിന്തെല്ലാ ഭാരം യുഭ്ധവും കലാശിച്ചു 

കുഴഞ്ഞ കാല് പറിചേശുവി൯ യാത്ര ക്കാര൯ ചേനല്ലോ 
കഴലിണ ചേരുവ:൯ അക്രെ താ൯ തനിച്ചു 

അബഖ്രുർമിന്൯ മാധ്ലില് ലാസഃപോത കാരുണ്) കാവലില് താതാ 

നിദയം നീ ഉറഞ്മം പ്പോ൯ ഏല്ലിക് ഭന്ന ഇതാ. 
ദണ്ഡിപ്പ്ക്കമോ ദൂ്ജുന്മാ൪ 

ക്ഡിണെക്കുള്ളീ പിശ്രാഭമ. ്ല നു: കട്ടൻ തീന്റല്ലൊ 

ഗ്രഡ്ധങ്ങാം വെമിപായ് 

൯൩. ഏല്ലപില പാപ മാലിന്യം റ് തന്നല്ലോ 

വ്ശ്വാസം ക്ഷ്ഷയിക്കില്ല വ'ധ് ചൊൌല്വാനുഭ്ജവ൯, 

യേശുവില് നിനെ ആശ്രയം കാരുണ്യ 

ലേശവും ഇമ കൊല്ലാ 

വിശുദ്ധരാം ന൯ ഇക്ടുരെ ൩൨൦ ന്ഥം ആടുകളെ 
നിസ്സംശയം നീ കാണും 

ദണ്ഡി പ്പിക്കുമോ ദുക്ജഗ്മാ൪ 

ക്ഷിണക്കുദ്ടീ വിശ്രാമേ. 

ചേത്്ത ക്ൂട്ടന്നിടയ൯ 
ഇ ലവക് ലചില്ും 
ചെന്നായഷ്ക്കു ളി൯ ശല്യവും, 

കാതണ്യ--- 

രംം ശുശ്രുകഷ്മകന൯ു നിന്െറ ദേഫം 
മസ ചാരങ്ങഗകേട്ലിച്ച 

മസ കല്കളാര നി൯ ശ്മശാനം കണ്ണ്ണ യത്തും ഭക്രന്മാധ 
യേശുവി൯ സ്നേഹ:ബ് ധിയിരു 

മുണ്ടം അവടെ അവ൪. 

രാം മുത്യവി൯ നേരം ദ്ൃശില് 

ഞങ്ങഗശ ഉറപ്പാക്കടവ൯ 
വാട്ച പ്പട്ടേര സദ്റഫം 

ഏത്തുവാ൯ ദേഫിയും പോയ് നു 
ദണ്ഡിപ്പിക്കുമോ ദുക്ുന്ാ൪ 

ക്ഷിണക്കള്ളീ വിശ്രാമേ. ൫. അണവരി൯ ശന്തേത 
ശ്രുമ്പം ആക്കാനല്ലാതം 

(്രാണ൯ തന്നു രക്ഷിച്ച 
൭, പിന്നില് ശേഷ്ഷിച്ച ഞങ്ങാക്കും കത്തന് പരിപാലിക്കം. 

വന്നിടുസ്പോഠം ട്ളാണം 

പാപക്കറ ഏല്ലചാത്തേരായ് 

കേശക്കകണെ നത സ്വാഗതം 

നിന്നെപ്പേോല് ഞങ്ങ ശാന്തമ;യ് 
പിന്നാചചെ വന്നെത്തേണം | 

ദണ്ഡിപ്പിക്കുമോ ദുഷ്മഹ്മാ൪ 
ക്ഷീണക്കള്ളീ പിശ്രാമേ. 

കുരരുണ്യ- 

മണിന്നു മണോയെ? റ ലച ്റ്്റായെ ന്നു 

ചൊല്ലി പിന നിച്ലുന്ന നാം 
ഉയിപ്പി൯ നാഠം പരെയും 
കാക്ട ന്നാശ്രയ ത്തോടെ. 

കാരുണ്യ 



അത്ത 
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വിത കോടുക്ക 

27 ൩ ൫൭ | ദു ൨൪൫ 
& 

20147” 044 7/7 ൭00 ല് 1. 1, 
1 1, , ഥം ആദിയ ല് ദിവ്യ ഭാന്പരെ 

ഥം പകദരണെം നിന്നാത്മാവെ നിയോഗം ചെ; നാഥനേം 

പരത്തില് നിന്നു കത്താവേം ഇന്നേരം നീ൯ ദാസനെ (ഒരെ 
പരനേഈ നി൯ ദാസാ൯ (൪) ഗേത ആശിവ്വദിചീടണമെ. 

പഥ്യമാം നിനെഠ ഭാനങ്ങഗ. 
൨, നിന് ആത്മ ദാനം നിറവ:യി 

൨. ന്൯ സഭയി൯ ഭൂതശാരെ ആ ഭാസ൪ ഏററു സേവധയെ 
നീതി ധര്പ്പിക്കെടനമേ ; സ്വയം ഇല്ലാതെന്നേരവും 

നി൯ കയ്യ്ിര നക്കത്ൂംപോലെ ചെജ്ടേറെ ഭക്തിഘഏവ്വമേ. 
ന്ത്ൃം പ്രകാശിപ്പികണേ. 

് റ ൨. അമ്ൃണ്ണം സ്നേഹം താഴ്മയും 
൨൦ തിക്തം ജ്ഞാനം, വ ശ്വാസ്ം ആവശ്യദാന പത്തിയും 

ത്രങ്ങിന സ്ഥൈയ്ക്കം, സെഃമ്യതം രം ദാസന്നും (ക്കം) നല്ലിടെണം 

തര സഭാ ഭാരം ഏല്ലാ.൪. 
ിശദ്ധി ന 

രം മടുക്കാതെ പ്രാത്ഥിപ്പാനുംം ് റ ഗി ജി 
മന്ജികാതെ കാത്തീടാന൯ുംം ഒടദ്യ്യം പളി ി ം യ 

മന്സര്യെ ശാസിപ്പാനും പ 9 
മക്കമെ പോറാീീട്ടവാനും. ന 

൫൭൦ ഇഹത്തില് ജോലി തിസീിട്ടു ൫. ആകക്ഷപിക്കാത്ത ജിപിതം 
ഇട്ടാസന് (൪) ആശ പ്ലന്ടിട്ടു സല്.കിത്തിചേും സേവയും 

ഇമ്പവമായ് ദശിക്കെണമേ അനുഗ്രഹത്തിനു പത്തിയും 

ഇടയ ശ്രേഷ്ടാഗമനം. നല്ലേണം സവ്ൃവകാലവും. 

10% 111051. സ്ബ്്ഠ 1൧7. 

യാത്രാഗീതങ്ങള് 
3൭9 ൨൪൫൯ | ൨. യഹോവാ നിന്ദെറ പരിപാലക൯ 

0൦ : ൧070൦ 2/// 7/0 

105. 

ചം യഹോവാ നിസെറ പരിപാല ക൯ |൩. 

നി൯ ഗമനാഗമനങ്ങമിലും 

സൂക്ഷ്മിക്കും രാപ്പകരു ക്ഷണംപപ്രതി 

സവ്യദോഷങ്ങളില് നിന്നും നിന്നെ. 

പകര ആദിത്യന് രാത്രി ചന്ദനും 

നിന്നെ ഉപദപിക്കാ ലേശവും 

താ൯ എന്നും ചിറകി൯കീഴ്തകാക്കുു 

യഫോവാ നിന്െറ പരിപാലകന് | 

േല് സ്നേഫക്കൊടി'; കീഴില്നിത്വമ] 

ത൯ ൫ജഞങ്ങാം ; ഇരുഭാഗത്തും നി. 

മമ്പില്ം ചുററിലും ഉണ്ടു് ത൯.കാവത്വ] 



ര, യഹോവാ നിസൌ പരിപാലക൯ ൬൦ 

ന്നെ ഫദയം മനറ്റം ആത്മാവും 

ദേഹം ജീവ അധരം കസ കൈ 
കാര 

ക്ഷേമത്തോടെ കാഷ്ടം അവന ക 

യ്്യില്, (൭൦ 

൫, യിഫോവാ നിന്ദെറ പര്പാലക൯ 
ക്ണ്ണിന കൂട്ടമണി പേ:ല്. ഫന്നു൭മ 
ഇഫസിരു നിന്നെ സ്കക്ഷിച്ചതി ൯൨ 

പിീ൯ 

സ്മ: ധാനം തന്നരക 

തമ്മില് പിത്യും ഞത്ജടമെ 

സന്തോക്ക് പ്പിക നാഥനേം 
നല്ല ൪൧൭൧.ക്ഠ ഞങ്ങളെ. യി 

കാത്തുകൊഠ അന്ത്യനാഗധവരെ. 

നന്മചെയ്യു നാടെങ്ങുദമ 
സഞ്ചരിച്ച നത രക്ഷകാ 
ഞങ്ങ പോക്കും വരവുമെ 
പുന്നഥ്ം കാത്സരമ്മൂക--- നല 

൨, 

൩൨. ഇരത്രനാമൂം സന്തോഷമായ് 

പാപ്പാ൯ കൃപ നിന് ഭാസക്കു 
നല്ലിയ നിന് സ്നേഹത്തി ന്നാ 

പഥ. ചു) ല് ചെല്ലുന്നു സ്യോത്ൂം ന;നമ്ട-___ നല്ല 

നി൯ രഹ൧ത്വമാം 7േമയൈ 

നി൯ ദാസ൪ ഇങ്ദു ചെയുതു 

നി൯ അനുഗ്രഹ മാരിധെ 
ൽ 1 ് 2 ത്ത 

ചി നീ യച്ച വാജ്രീടതു__ നല്ല | ൪: 

യാത്ര ചെയ്യും നിന് മക്കമെ 
തആപത്തില്ലാതെ കാക്കണം 
നി൯ ആവിയി൯ വരഞ്ങമെ 
കൂവയോടെ നല്ലീടേണം_. നല്ല 

൮. 

മഹത്വത്തി ലേക്കു കൈക്കൊണ്ടിടും. 

2 ക്രീസ്വിയ പ്രപത്തകന്മല്ടെ 
4 ്ു ലു യാത്ര യയവ്വു നൂ. 

360 ൩൯൬ 
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ഞത്മുശ റ ട്ധ്യ വന്നു കത്താ 301 

യാതാഗിതത്ങഠ 141 

സന്തോഷം സമാധാനവും 

ഇണ്ടു വസിപ്പോകരുഠംക 

കഷ്യത നാനാരോഗങത്ങഥ 

പഠഠാതെ നിത്യം താംമ്മക_ നല്ല 

ഉണ്ടൊരു സ്ഥലം അവിടെ 
ഇല്ലൊരുനാമൂം പ്ര്ചിത 
ചേക്കെങഞ്ങമെ നി൯ നിട.ടെ 
ഇല്ലല്ലെ അങ്ങു കരച്ചില് നല 

ത്രില് സന്തോഷിച്ചീടുവാവു 

നടല്ച ണം കവ ദൈവമേ 

വിണ്ടും തഷ്ഷില് കണീടുവാ൯ 
സംഗതി നല്ലി ടേണമേ__ നല്ല 

വേഠെ രാല്ലൃന്തു൦ ദൈവമേ, 
നിശ സുപിഭശഷ്ം ഘോഷ്മിപ്പാ൯ 
നല് വരം നല്ലി ടണമേ 
എല്ലാരും രക്ഷപ്പെട്വ ൯ നല്ല 

[1 

നു 

1 19, 

ആശ്രയിക്കന്നിതാ ആശീവപദഭികു 
ദസരംം ഞങ്ങളെ യാത്ര അയക്ു 
നിന്െറ സമാധ നേം ഞത്ഭമളില്ത്വന്നു 
വന൯ നദ് പോരു ഒഴു കിട്ടട്ടെ ഇന്നും 

നി൯ പരിപാലനം തന്ന് ഏല്ലി 
പാദപിഠം ചേന്ന പ്രാ പ്ഥിച്ചിടുന്നു 
സ്നേഫമൊഴിചചാല്ലി യ ത്രേയാകെണം 
ഉന്നതസ്സേഹം താന കാവലുകെണം. 

ഞങ്ങളി൯ ഗമനം ആഗമ നവും 
നീ പരിപാലിക എതു നേരവും 
ഭസ്റ്റഫം ആശ വിശ്വസഭജപങ്ങള ത 
തിരു അങ്ങുപിരിയുന്നിതാ ഞങ്ങാം. 

മേലില്, ഞങ്ങഗക്കില്ല ഒരു പിരിച്ചിരു 
അന്നു മാററും നി ഞങ്ങമി൯ കരച്ചില് 
സ,സംഘം ചേന്നുക്രടി വസികിരു 

ഏത്ര ഇമ്പം ഭാഗൃംകാണും ആ ദിക്കില്. 

] 
॥ 
| 

) 
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ു, റ. 9. 9. 

൧൦ കാണുംവരെ ഇനി നാം തകില് 

ക്രടെ ഇരികടെ ടടൈവം 

ത൯ ദിവ്യ നടത്ത് പ്പാലെ , 
കാത്തു പാല് കുമട്ടെ നിങ്ങലെ ട് 

ഇനി നാം. “ഇനി നാം 

ഒധശുൂ മ൯ യ.പരും വരെ .: 

ഇനി നാം..-ഇനി നാം 

ചേരുംവമരെ പാലികുട്ടെ താസ. ു 

൨. കാണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് 

ത൯ തിരു ചിഠകിശകീഴ്ത 

നല്ല," എന്നും ദിവ്യമന്നാ 

) 
[പി 

ത്തു പാലികട്ടെ ന ഞ്ങമെ---ഇ നി 
൩൦ 

പം ത്രണെംവരെ ഇനി നാം തക്കില് 

തന തൃക്കരങ്ങളി ത ഏന്തി 

അനത്ഥങ്ങമളിരു യുടെയും: 

കാത്തു പാലികുടട്ട നിങ്ങളെ _ ഇനി 

ര. കാണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് രം 

സ്നേഡ കൊടിയതി൯ കീഷിരല് 

മുത്യൂവിമ്മേത ളും നല്ലി 

കാത്തു പാലികുട്ടെ നിങ്ങളെ ഇനി 

1ല1ഠഡടിവ് 
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സംസ്ഥ്ഗം 

പ) 

൭. 10. 

ക്രിസ്മവി൯ സ്നേഹത്തില് 
ചിത്തങ്ങമിന൯ ബന്ധം 

വാഴ്ക പ്പെടുതാകട്ടെങ്ങാ 

ഹൃത്തിടെന്ന ക്ൃവുമെ. 

പ്രിയ പ്തൃഃമ്പിരു 

നാം യാചിക്കുണ്ടിത-, 
ഭയം പ്രുത്യാശാകാംക്ഷകഠം 

ഒന്നു തനേ ഞങ്ങ ക്കം 

താപ ഭാര ജാലം 

വഹ് ജം നാംതക്മക്ല്ത 
റ, 

വാടടന്നു കണ്ണ രന്വേറന്യം 

സ൨൧൨തൃപ്മോടൈ, 

വേരപാടി്ദ്ലുന്ടാം 

വേദന മാനസൌ; 

ചിത്തെകൃത്താല് പാത്തു പീണ്ടും 

ചത്തണെയഡ്കുപ്പെട്ം. 

ഠേസടാന്റ 0 ക ദേസ്ഥ 
പളളിവ്ൃതിഫു; 

നം ൬൪൦ ൩.൦ 

1.൦ 1. 

ഛം ശരംത്തലയത്തെ ദത്താം നി൯ 

ആരാധനയ്ക്രായ് പണ്ടിതു ്ു 

കൃപയാല് ഇപ്പ്പോഗ ഇതിനെ 

ദശിപ്പാ൯ അപേക്ഷിക്കുന്നു. 

൨. മനോഫരം ംരം ആലയം ൫൦ 

നിന മാസക്കേററം സമന്തരക്കാഗ 

പാരില് പാപികാഷംകാശ്രയം 

ഞുങ്ങാംക്കു പ്രാത്ഥനാലയം. 

ഇവിടെ നി൯ ദാസ൪ നന്നു 

സുവിശേക്കിക്കം യേശുവെ 

അപ്പം നിന് ഭയയിരുനിന്നു 

അനുഗ്രഹിച്ചു രക്ഷ്മിക്ക. 

നിനു കൃപാസനം ഇത്ലെ 

സ്ഥാപിതമാകം നേരത്തില് 

സല്ഗുണം നിന്െറ ഭാസരില് 

വദ്ധിച് വിള ങ്ങിടട മ. 

പിതാവു പുത്ര ആത്മാവേ 

ഇതില് നീ വസിക്കേണമമേ ; 

ഇവിടെ വന്ദിക്കുന്നോരെ 

നീ ആശീരവദികേണമമേം 
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രാജാവിന്നു വേണ്ട] പ്രാത്ഥന 

൩൬൫ രവം 

1116: “77൦ (വസ്ഥ 070 

രം വുതു ദൈവാലയം 
നി൯ നാമ കീത്തിക്കായ് 

പ്രതിഷ്യിക്കന്നു വയം 

നി൯ ദാസ മ്ൂലമായ്. 

രേം തആൃലയത്തെ നന്നാ: 

(൨൧ ത്ഥനാ നിലയം 

പാപികമയക്കുണ്ടാകെണം 

മാറിയ ഫൃദയം; 
നിശ വ..നം കേക്കെണെം 

നിന് മകളെ പ്പോഴ്ച. 
ശുദ്ധിയില് പളരേണം 

ശോഭിപ്പാ൯ ഹുപ്പോഴ്ച്ം. 

രം ആലയത്തില് നിത്യം 
നിന സുതി പൊങ്ങെണം 

ര് 

നിന് നാമം സദാ സ്മൃതം 
നു മാനസ മേ.ഫ്ന-; 

102/7704//007 മേല് ലോകത്തില് നിന് ദൂത൪ 
8 നി൯ നാമത്തി൯ സ്തൂതി 
നന പാട്ടം൭൨രഅ ഇങ്ങും ഭക്ത൪ 

ചൊളഒല്ലെണം സം൬ തി, 
കത്താവേ, വരേണ ലു 

ി നിക്ക മദ്ധൃത്ത്തം ൭. രം ആലയം സ്വറ്ററത്തി൯ 

ആശിഷം നച്ലേണമേ വാതില് ആയിടെനംം 

ഈയവസരത്തില് ; ഇജ്ടേ വിശുദ്ധാത്ഥാവി൯ 
ആശീരവക്ഷം വേണം 

രം വാതില്ട,ത നിന മക്ക 
നിടന്ന വിളിക്ക നാഗ 

നീ കേട്ടു നി൯ വരങ്ങഠം 
നല്ലി പാഴീടപ്പോശം 

൬. നി൯ വിശുദ്വസംസ്വ്യ്ം 
ശുദ്ധികരിക്കേണംം ഇമഞ്ങുണ്ട: കേണാമേ, 

നി൯ ന്രന്ത വാസഥായ് നിനു. കുക്കു സ്വഠ്ും 
4 ന ലം ററ ം : കത്താവേത്തക്കെണാ ; ന/താന്ന ദൈവ; 

നീ ഇതി ല് സദാ മേപി നി൯ മക്ഠം നിന്നോടും നീ 
ആശീരവദ്കേണം : നിള് മക്കളേ ഠട്ടമേ 

നിന് കു ഉതവി സംസഗ്ഗാം ഇങ്ടു ചെയ്തു, 

എന്നും ന ആകെണനം. കത്താ ഫുന്നേക്കു മേം 

൩൨. രം തലം ആക്െണാ 9൭. രോംആലദയ നാമതോറും 
നി൯ മക്കഗര വദ്ധിച്ചു 

തിങ്ങി ടേണം എല്ലാരും 
കേദങ്ങര വ ട്ലിച്ച 

ജാരിക ളി൯ സദൂഫം 
ചേന്നിണ്ഠു സവ്യദാ 

പുകച്ച ണം നിനു നാമം 

സരന്താഷമായ് പിതാ.. 

ക 20% ൮ 1൨ 
രാജാപിന്നുവേണ്ടി പ്രാതഥന 

366 ൯൩ ൬൬ | 
1൮൧൦: (൦0൧ 5226 ൨൧൦ 7൪ല0- 427 

6ട. 45. 

ദൈവമേ കേഷക്കുക 

നി൯ വരം നല്ലക 

രാജാവിന്നു ; 

രാജനെ സ്നേഹിക, 

ൃണ്ണുമായ് രക്ഷികം, 

ഥം നിന കയ്യ്യിരു സൂക്ഷിക്ു 

രാജാവിനെം 
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൨൦ സത ബുദ്ധി ഏററവും 

വദ്ധിച്ച വരെണം 
രാജ്ടാവിന്നു ; 

ദയയും പ്രാപ്പിയും 

മാനവും ശക്തിയും 

എപ്പോഴ്ചം കിട്ടെണം 
രാജാവിന്നു . 

൭൨. ശത്രുവി൯ ഭയവും 

ഇല്ലാതെ ആകെണം 

രാജാവിന്നു ; 

ശരിര സെഖ്യവും 

പണ്ണു സമുൂദ്ധിയും 
എന്നാ ഉണ്ടാകെണം 

രാജാവിന്നു. 

രാ, ന്ന്നില് ആശ്രയവും 
റോതെ വരെണം 

രാജാവിന്നു ; 

ദൈവത്തിന് പ്രിയവും 
ജുന്നത്തി൯ ഭക്തിയും 
എന്നും ഇരിക്കണം 

രാജ്മാവിന്നു. 

ഷ67 പം: 

“0// 7 0 &/, 7/0 

07൭9൧9 ൭/൨ 

|. 

ഥം രാജാധിരാജ, റേത നിന്നു 

രാജ ന്മേല് നല്ല, നീ൯ വരം 
നിന്നഭിക്കികരത നെ നോക്കു 

നി൯ ദാനം അലള്ലൊ തജ മുടി. 

൨. ഉവ്വിയില് വാഴ്ച മന്നാരെല്ലാം 

സവ്വേശ൯ കല്ലിച്ചാക്കി യോ൪ 
ഇതിനാല് രാജാക്ഡരെ 

പ്രജകഠം മാനിക്കേണമ. 

പം കത്മനന്െറ വാ തസ കരത്തില് 

പാത്ഥ്വന് എന്തിട്ടള്ളതാത 

നീതിമ്യായങ്ങാം പാലിച്ചു 

പ്രീത! നേടട്ടെ ദൈവത്തില്. 

രം നിവ കൂപയരുഠം രാജുന്നു 
തന ആന്തരങത്ങഗ സ്വാധിക്ക 

യുദ്ധ സമാധാനങ്ങമിര 
ബന്ധു നീയായ് കാക്കണമ. 

൫. സിംഹാസനങ്ങ രാജ്യത്ങഗര 
ഇഹത്തില് ഇല്ലാതാ കുഭമ്പോഗ 

മഫരതേ വാടാ പൊന്൯3ടി 

സിംഹാസനം ലടിക്കട്ടെം 

ി 

പുല 40 ൦ ഠ് 

രാജ്യൃത്തിന്നുപേണ്ടി 

308 ൩.൬ 

70, ൭/0 0൧ ൮/ 2൪൫൧൧൧൧൪ 

€. 4. 

കം സവ്ൃരാജ) ദേശക്കാക്കായ് 

ഞങ്ങ കേടനിദു മ്പോഠം 
കത്താം ചെവിക്കൊണകെങ്ങഥെ 

ഈ നര നാട്ടിന്നായും. 

൨. രക്ക്മികണം ഈ രാങ്കൃത്തെ 

വൈരി കലി ര നിന്നു 

ക്ഷാമംം പകച്ച പ്യാധികാം 

തിണ്ടെല്ലെ ഞങ്ങളെ . 

൩. സമുഭദ്ധിയായ് വിലയട്ടെ 

ഈ നാട്ടില് ധാന്ൃങ്ങഗ 

ഫഐൃശ്വയ്യത്തി൯ കേള രംഗം 

തൃക്ക ണേ ഈ ദേശം. 

രം നിന്നെയ്യട്ള ്ഞോനത്തിനാല് 

നാനാ ജാതികളും 

സത്യം നീതി, ഭയ ഇതാല് 

നിറഞ്ഞീടേണമേ. 

൫. സത്യമാം (്രചരിപ്പാ൯ 

നഥാ, തുണക്കെണം 

പിഫ്ങ്ങാം നിക്കി സവൃരും 
തേടിടേണം നീന്നെ. 

൬. നാനാവറ്റുക്കാരി൯ ദേവാ, 

. നിത്യനാം സ്റ്റേഹിതാ, 

മാതൃഭൂമി ഞങ്ങാം നിന്നെ 

ഏല്ലിച്.ടന്നിപ്പോഗാ, 
നം നി 
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369 ൯.൬൯ | 370 ൪൨.൭0 

“1774/ 0൧൦ 77൨//7ല൦ 065 75 ബല” 2727൧൦ 0) ധ7ല്ടെ, ൫0൧ 0) 7020 

ക്ട. 7ടം (. 2. 

൧ം ദൈവം നന്മധയേ ചെയ്യു ൧. സ്റ്റേഹാദ്രനാകും താതനേം 

ഴ$ ഏവം ചൊല്ലം ത൯ മക്കം സ്പുക്ഷൂി സവ്യം തവ 
കക്കിചചക്ടിക്കണ്ടാകില് ഭാനമാം നല് ജതുഭേദം 
കൃഷ്മി നക്ക പ്പെട്ടുകിരു അരനുഭപിക്കുന്നും 
നമ്പാം താത കാരുണ്ട്യം 
സംഭരിക്കും നന്മ മേത, ൨: വേനല് വക്ഷം മ൭ഞ്ഞന്നിവ 

തുടരുന്നു ക്രമാല് 

൨൦ ദെവം നമ്മയ്യ് ചെയ്ക എത്രയോ മ കരുതുന്നു 

ചിഠുന്നെന്തിനെന് മനം മമതൃയനെം ദൈവമേ. 
തൊഴ്ച ത്തോ വയലോ തറ൯ 
വാര ക ന്നില്ലെില് എന്തു 4 ൩. നിലത്തില് വിത്തിട്ടു ഞങ്ങ 
താത അല്ലോ നല്ലുന്നു ൂ മുളപ്പിചതു നി 
നിതും വേണ്ട ഭക്ഷണം. റ സ്മക്ഷിച്ച നീ ചെറുമു ഒ. 

നല്ല മഴ നല്ലിം 

൩൦ ദൈവം നന്മയേ ചെയ്യു 
ക്കുന്നു തടം കരിഞ്ഞാതു” രം കല്പന പോല് വെയിരു മഞ്ഞും 
സ്മൃതി പാടേണം അപ്പോം കലോകാലത്തുണ്ടായി് ; 
വേദം നല്ലം ശക്തിക്കായി നട്ടോ൯ നനചോ൯ അല്ലല്ലോ 
ത൯ മക്ലാം നാമെല്ലാം വളത്തി നി൯ ശക്തി. 

ട വെദുക്കാമോ ത൯ വടി. 

൫൭, ഫ്ലകാലെ നിശ ക്രപയാ 
്ഃലച്പമപ്രാ അതു 

വിളയിച്ചതും നിനു സ്നേഹം 
വക രെയായെങ്ങും, 

രം ദൈവം നന്മദയ ൭.ച 
മറക്കാമോ ഈ സത്യം 

പാലും തേനും ഒഴ്കാ 
നിലം ആയാലും കനാ൯ 

ദൈവം രക്ഷ്മിപ്പാസ ശക്ത൯ സും പിതാവിന് ഉദാര ക്രവ 
പോററഠും ലാം നമ്മെ താ൯ം 

ഒറകാ മേം ഞകത്ങഗ 

സ്കൂതി ഒുപങ്ചങമേോടെന്നും 
രു, താത സുതാത്മാക്കകാം അതിനെ കൈക്കൊളള്ുംം 

ത്രിയേ കന്നു താ൯ സ്മൃതി 
ത ലി സ്പോത്രഗ ഠ പാടുന്ന ം വ൪ു൨ുത്രാത്മക്കുഠകും 

ഥ വായ്ക്രി തസെറ നാമത്തെ ദൈവ ത്രിയേകനേ 
മാനം സ്ത്റതി മഹത്വം 

വന്ദനം സ്കൂതി നിനക്കു 
തനിക്കാകള്ളെ നത്യൃ കേ ഇന്നും എന്നും ആമെയ് 

പൂ 

മിനെ ത്തു 

19 
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ച്് 1 

ഥം 

മോന്ച്, ഹസ്ന 

൩.൭൧ 
ര റു 

[7/2 60775 7൧ /707701/75 

(4. 1). 

സ്കൂതിലിടി൯ ഷോക്കമാന്ര 
വാനത്തിന൯ ക്ത്തനെ 

താ൯ പിരിക്കും മേഘങ്ങളെ. 
വിതാനത്തി൯ കീഴായി 

അനുഗ്രഫ മാരികമെ 
ചിതറീടുന്നു താ൯ 

സസ്യങ്ങളെ മുള.പ്പിക്കും 
താഴ്ചരയി ലവന്, 

ജുതുക്കമെ താ൯ ഉണ്ടാക്കി 

ഭൂരവി൯ മുഖത്തെ താ൯ 

എപ്പേ്സേം പുതുകിടുന്നു 
മാരി പെയ്യിക്കുന്നു 

വേനല് മഞ്ഞും ഉണ്ടാക്കുന്നു 

ഓരോരൊ കാലത്ത് ത 
താ൯ ആഞ്ഞകഗ അയക്കുന്നു. 

സവ്യപും ഭവിപ്പാവ. 

൩൪ പവസന്തകാലേ റുള്കൂങ്ങഠം 

 കാണ്ടൊയ്കകുരും ഭൂമ 
ഗ്രീഷ്ടുത്തിലൊൌ സസ്ധൃഗണ്ും 

ജുലത്തിന്നായി കെഞ്ചം 
മേഷങ്ങട കാററിവജെല്ലാം 

കേശക്കുന്നു ത൯ വാക്കു 

സ്മൂതികു നാം ഘോക്കമാന്ര 
രാജനു യഹഫേവയെ. 

സേന്അ്ച, ജഗ്ട 
സാമാന്യ കീത്തനങ്ങശ 

൩.൭൨ 

40, ച 0 17൦ 40൨ 

9൮൧൧൧ 229. 

എന്നാത്മ കക്ഷാരിക്ടങ്ങള് ലെല്ലം 

ചെന്നോടിയെത്തും ക്ഷേമ പാറ ന 
[താ൯ 

നിന്നാശ്രിത൯ ഞാ൯ പാപി ക്ഷധ। 
[ ണെനായി 

വന്നീടുന്നു ഞാ൯ നിന്നില് മറയുന്ന 
[൯.൦ 

മറയുന്നേ൯ മറയുന്നേസ 

എ൯ പാഠം നിന്നിത മറയു 

ന്നേ൯ം 

മദ്ധ്യഠഹ്ന ഭുരിതമേകാന്തത്തിലും 

മൂദ്ധനയ പരിക്കയിര ക്രേശത്തിലും 

മദ്ധ്യെ സമുദ്രായുസ്ീ൯ ഉഗ്രകോമിര 

ഉദ്ധാരക പാറയില് മറയുന്നേന. 

മറയയന്നേന---- 

ശത്രു പിന്നാക്രമണങ്ങളിലെല്ലാം
 

ത്തി രക്ഷാ പ്രാപിചെ൯ കത്തനില് 
ഞാ൯ 

വ൯ തിരകളെ ന്മേത അലച്ച“പ്പ 

നി൯ തിരുമാവ്വിടം തന്നെ എ൯ ൨ 
മറയുന്നേന 

73 ൩.൭ 

1൦: ൧07൦൦ 20277 27770 

10, 

൧ 

ആവസികം, മാനുവേലനേ നീ 

രാത്രി പരുന്നു; പക്ല് തരുന്നു 

മായയിന് നാഗ വേഗേന മായുന്നു 

ആയുസ്സു പാകുന്നു , ആവസിക്ു. 

. 1] 

ആവസികും അഗ്നിപ്രകാശമായ് 

സ്പയ്യോഷ്ണ്ണുകാലേ മേഷ്ഷസ്ധംഭമായ് 

പി൯ അണ്ിയായ്. മുന്നില് ഏ൯ സേന 

മന്നവാ യേശുവേ വന്നാവസികു. 
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൩. 

ആവസിക്ും ആ ധിയ കററുവാ൯ 

ആരോഗ്യം ഏകി കൃപ കാട്ടവാ൯ 

അന്ത്യകാഷല ഒഇനന്ദം നല്ലവാ൯ 

ആശ്വാസഭായകാ, വന്നാവസിക്ക, 

ം ൪. 

ആവസികു, ആത്മാവെ ഏല്ലിച്ചേ൯ 
ശിലെന്നും അഭയം പ്രാപിചേ൯ 

പോര തികടചനം വിശ്വാസം പാലിചേ൯ 

മ്ലേ൯ ആത്മസ്സറേഫിതാം പന്നാവസിക്കം 

൫ 

 ആവസികു സ്വ൪ലോകെ ഭപാകു്പോശ , 

സിധോനില് മാളിക ഉധപ്്കുമ്പോഗു 
ദൂതരുട൯ സംഗിതം പാടുമ്പോഗ 
ശാലേമിന൯ു പ്രാഭാ, ന ആവസികു. 

374 ൩൭൪ 

1, 1. 

൧ം എ൯ജിവനാം എന് ദൈവമേ, 

നിന പാദമതിജ.ത ഇതാ 

ഞാന് വന്നു വണ ആശ്രയം 

മറെറാന്നുമില്ല കണ്ടാലും. 

അദയാഗ്യനായ പാപിയും 

ആത്മാവിത ക്ഷിന്ചവനും 

നിന്നോടടമാത്രം കരജും 
നി൯ ദയയില് ആശൂയിക്കും. 

നിശ സഭയുടെ വാതിലും 
നി൯ കൃപയുട്ള മനസ്സും 
വിസ്പാരമാണെല്ലാവക്കും 
ഉശപ്പക്വാനും കഴിയും 

കടാക്ഷിച്ാലും എന്െറ മേല് 

നിന് ശികഷ്ഷ്യരോടുട ചെഴയപോൽല് 
ഞാ൯.ചെഴു കുററം ഒകക്കക്കും 
നി൯ ക്ഷമ ഇന്നു തരേണം. 

37൭ ൩൭൫ 
20, 1. 
ഥ 

ക്ങഞ്ഞാട്ടി൯ രക്തത്തിലുണ്ടൈനികായി 
ശുദ്ധിയിപ്പ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ; 

ഷ്ലേണ്ണമില്ലാത്ത ൧൯ പാവത്തിനായ് 

ശുദ്ധിയി പ്പോ ശുദ്ധിയിപ്പോ ; 

ജീവിച്ച ജീപിതം അശുഭ്ധമേ 
നന്മകളില്ലതില് പിഴ്ടയുകമെ. 
ഫൂങ്കിലും നിന്നിലെ൯ രക്ഷകനേ 

ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ശുട്്യിയിപ്പോഗംം 

൨ 

ഞാന് കുണ്ണ്ൂന്ി൪ വാത്ത പാപത്തിന്ന 9യ് 
ശുഭ്ധിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോഗം 

രക്തത്തില് ഒഴ്ടക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോയ് 
ശുഭ്ധീയിപ്പ്പോശ ശുദ്ധിയിപ്പോ ; 

നാഥാ നി൯ പാദത്തില് പിഴ്ചുന്നു ഞാ൯ 

തദുഭാതെ എന്നെയും കൈക്കൊള്ളും താ൯ 
എന്നുളള വാശ്ദത്തമാശ്രയിചേ൯ 

ശുക്പിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോഗം 

൩. 

പാപശരി രത്തി൯ നിക്കത്തിന്നായി 
ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോശം 

ഞാ൯ എന്ന ഭാവവും (രൂശികലായ് 
ശുദ്ധിയി പ്പോ ശുഭ്ധ്ധിയിപ്പോഠം ; 

താന മരിച്ചു ദരൂശിത പാപത്തിന്നായ് 
ഞാന ഏണ്്ന്നെന്നെയും ചത്തവനായ് 

ജീവിക്കുവാനായ് ഞാ൯ ദൈവത്തിനായ് 
ശുദ്ധിയിപ്പോഗ ശുദ്ധിയിപ്പോഠം. 

രവ 

ബാധിച്ച സംശയം തീന്നെനിക്കായി 
ശുഭ്ധിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പാടം 

നാശത്തി൯ പേടിയും ഇല്ലായുയായി 
ശുദ്ധിയിപ്പേഠം ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ; 

യേശുഃവം നിയെ൯ നീതീകരണം 

എസ പരിപ്പണ്ണൃശുദ്ധികരണം 
നീ നാരക്കനാമെരന സ്ഥിരികരനെം. 

ശുഭ്ധിയി പ്പോ ശുദ്ധിയി പ്പോ. 

൫ 

മാന്ദക്ഷ പേടിയെല്ലാം ന ങ്ങുവാ൯ 

ശുഭദ്ധിയിപ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോശം, 
സാക്കിയില് ലജുഹയില്ലാതിരപ്പാ൯ 

ശുദ്ധിയി പ്പോഠം ശുദ്ധിയിപ്പോഠം ; 
ശക്തനായാകൌെണം നിീ൯ കൃപയില്, ് 
ഭകതനായ് കാക്കണം ംരം ലോകത്തില് 
പാടും ഞാ൯ സ്ധത്താ൯ വശകരിക്കില് 
ശുദ്ധിയിപ്പ്ോഠ ശുദ്ധി യിപ്പ്ോഠ. 
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ഥം ഫഎന്നെ സുക്ഷിച്ച് മാ ദൈവം 

അന്ന വ്ര്്രാഭി നല്ലീ 

ഇന്നെയോമ.ം മുദാ കാത്തു 
നന്നഃയ്ക്ാലിച്ചതു ഞാ൯ 

മി ന്ദോതെ പാത്താല് 

ഉണ്ടു ഖേദം പരന്നു രം 

രണ്ടില്ലപക്ഷം ഞാന ഇന്നു 

കൊണ്ടൊടടം അതുൃച്ചത്തി ത. 

പം ക്രടു പിട്രോടിയോരേഴ 
ആടാകും എന്നെ യേശു ത. 

തേടിപ്പിടിച്ചു രക്ഷക് ച്ചെ , 

പേടിയെ തിത്തതു ഞാ൯--. മി 

പാപമാം ചേറില് ഞാന് വണു 

താപപ്പെട്രേസ ഏറെ നാര 

കോപത്തിന് പൃത്രനായോരെ൯ 

ശാപത്തെ തിത്തതു ഞാന൯--- മി | 378 

രം പാഠറമേത എന്നെ നിത്ത; ത൯ 

ക്രറുളള കൈകള ല് എ൯ 

വിറയല് പോക്കി എ൯ പാദം 

നേരെ ആക്കിയതു ഞാ൯-- മി 

൫, ഭൂശിരു എ൯ പേക്കായെ൯ യ്യേശു 

ക്ലേശവും നിന്ദകളു.ം 

മാശാപ മൃതുവും ഏറെറസ 

പാശം അടുത്തതു ഞാ൯--- മി 

നം യേശുവി൯ സ്ന്റേഹമാധുയ്യം 

ലേശം അറിഞ്ഞിടാത്ത 

ജാതികാം മദ്ധേേയും മെറ 

സ്വജാതി ആയോരേടടടേം--- മി 

ട് 
൯൭൭ |. 
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73. 

ഥം സ്വഗ്ഗു രാജപൃത്തരരേ, 

യോഗ്യസ്യോത്രം പാട്ടവി൯ 

യാത്ര പോക്ുമ്പേ തന്നേ 

യേശുവിനെ സ്മൂതിപ്പി൯ം 

ദൈവത്തിങ്കലേക്കു നാം 

ആശയോടെ പോകുന്നു 

മു൯ വിശ്വാസികശ എല്ലാം 

ഇ([പ്പകാരം നടന്നു. 

ഭാഗ്യം ഉമ ക്രട്ടേ, 
ഘോഷ്ിച്ചങ്ങാനന്ദിപ്പി൯ 

പാപ ലോകം പോകട്ടെ 
സ്വറ്റുമോക്ഷം ലഭിപ്പിനം 

പേടിക്കണ്ടാ വേഗത്തില് 

നിത്ങാം ദൈവത്തെ കാണും 

യേശുക്രിസ്സു നിങ്ങളെ. 
ജയത്തോടെ രക്ഷ്മിക്കും. 

വഴി കാണിക്കേണമേ 

മനസ്സോടെ ഞങ്ങളും 

പ്രിയം ഉള്ള യേശുവേം 
നിന്നെ അനുഗഥീക്കും. 

“7 2207, 7 277 7/7 7/0 

1 

: പേടി ധവണ്ട ലേശം 
ക്രടെ ഞാനെന്നും 

പാക്കിമെന്ന വാക്കെ൯ 

ദീപമായെന്നും 
ക്രരിരുട്ടി൯ മദ്ധ്യേ 

ക്രടെ ശോഭിച്ചെന 

പാത കാണ്.്ചടും, 
തനിയെ പിടപ്പെടാ 

പോയ് ഭയമെല്ലാം 

താസ൯ കൈവിടാ സന്ദേഥം 
ഇല്ലതിന്നൊട്ടും, 

ശോഭയേറും വ്ലിക്ഷധഠ 

പാടി പിഴ്ടിന്നു 

സ്ൃഷ്യകാന്തി കരടെ 

മാഞ്ഞു പോങ്ങമേ 

ശാമരാ൯ താരാം ധേശു 

പാക്കും അന്തികെ 

വാനി കാന്തിയാം താ൯ 

തനിയെ പിട്ടിടടഭമോ *__ പോ 



സാമാന്യ കീത്തനങ്ങഠം 

ന്ന ന് 
൨. മാഗ്ഗം അന്ധകാരം 

ആയിത്തിന്നാലും 
ആപല്ൃകാലമെസെറ 

ഭാഗ്യമാക്ലം 

യേശുനാഥന് എന്നില് 
ആശ ചേക്കുന്നു 

ഥോദം ഏക്കം വാക്യം 

തനിധെ വിടപ്പെടാ”__ പേ 

ടം നട 
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[.. 1. 

൧ം നിന്നന്തികെ ഞാന് പാകുട്ടെ 

ഏ൯ യേശു നിത്യാശ്വാസമെം 
വാഞ്ച് ക്കും എ ചിത്തം ചിരം 
സെമഭാഗ്ൃയ പ്ലണ്ണുത നേടാ൯. 

൨. നിന്നന്തികെ ഞാ൯ പാകീട്ടെ 

നിന് പ്ല) മ ഫത്ധവം കണ്ടു 

എസ മനഃചാഞ്ചല്യം വിടാ൯ 

അവിശ്വാസം വികടപവുംം 

൩൨.൦ നിന്നന്തികെ ഞാന് പാകട്ടെ 

 മാശുദ്ധര്വന്ദിക്കും സ്ഥലെ 
എ൯ പാപമാനസം തത്ര 

പാപം ക്രടാതെ ഇരിക്കും, 

രംം നീന്നന്തികെ ഞാ൯ പാക്കട്ടെ 
മുത്യു മാററം ഇല്ലാ സ്ഥലെ 
മുത്യ ജീവന് മാം മാററാ നി൯ 
സന്നിധെം സ്സ്റേഹത്തില് നിന്നു. 

380 

120, 

ഓ എ൯ വനജിവിതം ഫ്ലുന്നു തീരും 
മ്സ്രദേശം പട്ട വിട്ടല്ലോ 

വിശ്രാമത്തിടരത ഞാ൯ ചെന്നു ചരം 

യേശു മാവ്യിടം തന്നെയല്ലോ 
ഗ് 

൩൨൭൯ 

൩൨൮ 

381 

149 

വെഠുംതാമസം ഫു എന്തിനു ഏന്തി- 
[നു $ 

വെറും ാമസ്സം ഫാ എന്തി ന൯എന്തി൯* 

തിരുകനഠനിലുട ൯ളഗപ്രപേശിപ്പാ൯ 

വെറും താമസം ഹാ ഫന്തിനു € 

ഒഴ കുന്നു സദാ പാലയും തേസം 

ബഫ്ഇ സമുദ്ധി അവിടെ ഉണ്ടു 
മേ ശുവിരത ദൈവ നിറവഖ്ലം 

ദേഹരൂപമായ്ക്കസ്ധിക്കുന്നുന്ടു--- വെ 

ദൈവത്തില്, നിന്നേശുജഞാനം,നീിതി 
ശുദ്ധ ൭ വിട്ടെടുപ്പായ് ഭപിച്ച 

വിറെക്കും കൈ നീട്ടി തന്ന്തനിന്നു 

൯ അവകാശം വാഞ്ങിടുന്നു. 
- വെഠൂം 

ഹന്ത കക്ഷം വനവാസമതു 
ദിനംതോറും അലഞ്ഞുഴന്നു 

ദുരിതമോടെ൯ നാ പോക്ക്യതു 
മതി യേശു ഏ൯ 29 സമ്പത്തും 

- വെറും 

ലോന്ദാ നി൯താമസം വാശത്തനാ(ടട്) 
അതി൯ അതിരികല് സഹോദരാ 

നി൯ അവകാശം അനു ഒപിപ്പാ൯ 
ഇന്നു സ്നോത്രഗ്തം പാടി വാ. 

വെറും 

പണ്ടിസ്ര്രാദയത അവിശ്വാസംകൊണ്ടു 
അതില് ഉഗപ്രവേശിച്ചില്ലല്ലോ 

ഇന്നും അനേക ആ ഫേതുകൊണ്ടു 

ശബ്ബതനു ഭവിക്കു ന്നിലലലോ-__വെറും 

൩൮൧ 
 € ി 

10൦: ൧ റയ 70772 ൪ 102൪൭77077 

1 ]ട. 

പം ഞാനെന്നും എസ യേശു രക്മ്മിതാപിലും 
താ൯ അരുളിയ തേന്മൊഴികം എല്ലാം 
എന്നിലും വസിച്ചിടുന്നാകില് അവ൯ 
തന്നിട്ടും ഏപ്പോഴും എ൯ യാചേനകഠം, 

ക്രസ്മുവി൯നാരത്തില് ഹുന്നപേക്ഷകാം 
നിത്യവും ഞാ൯ കഴികിടുകില് താത൯ 
തന്നുടെ മഫത്വത്തിന്നായിട്ടവ൯ 

തന്ന്ടട്ം എംപ്പാഴ്ചം എ൯ യാ.ചനകഠം 
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൩. ദൈവത്തി൯ പിലയേറും വാശത്തങ്ങഠ്ഠ 

സന്ന, നഈമ്ദ 

൦൦൦൦൦൦൦൦൦5 ൮ ൮. 

ജീവവിശ്വാസത്താത പി ടിച്ചുകൊണ്ടു 
തന്നോടു ധൈധഷ്യമായി മുട്ട്ക്കില് യേശു | 
തന്നീട്ടം എപ്പോട്ട്ം എ൯ യാചനകം 

വിശുഭ്ധ ദൈവേഷ്ടമായുള്ളവ ഞാന് 
യേശുവോടു ചോദിച്ച ക്ഥമഴയാടെ 
തന്നുടെ മുമ്പില് കാത്തിരുന്നാല് അവ൯ 
തന്ന്ട്ടം ഏപ്പോഴും എ൯ യാചനകശ. 

മററുള്ളെലലാവരരോട്ടം അവരുടെ 
കുറാഠറങ്ങളെ. ക്ഷമിച്ചവരെ സദാ 
എന്നെപ്പോലെ തന്നെ സ്നേഡിക്കില്--- 

യേശു 
തന്നിടും എപ്പാഴ്ചം ഏ൯ യാചനകഗ. 

൬൦ ദൈവാത്മാവെന്നെ പഠിപ്പിച്ച തന്നെ 
ദിപസവ്യം ഞാ൯ അനുസരിക്കുകിരു 
ശ്മന്നുടെ പ്രിയ രക്ഷകനേശു താ൯ 
തന്നിടും ഹഎപപ്പോഴ്ടം എ൯ യാചനകഗം 

382 ൩൨൨. 

“6/0യല€ 0 075507 

0. 14. 

ആശികുമാരി ഉങ്ടഭാകും 

ആനന്ദ പാശത്തമെ 

മേല് നിന്നു രക്ഷകന് നല്ലം 
ആശ്വാസ കാലങ്ങമെ 

ആശിഷ മാരി 
ആശി ക്ഷം പെയ്യേണമേ 
കൃരപകശ പിഴ്ചന്നു ചാറി 
വഴ വേണെം കത്താ. 

ആശിക്ഷമാരി ഉണ്ടാകും 
പിണ്ടും നല്ലണധ്യണ്ടാം 

ക്കുന്നു പളളങ്ങളിഗ്മേലും 
കേഠ വഷഷയി൯ സ്വരം--ആശി 

ആശിക്ഷമാരി ഉണ്ടാക്കും 
കത്ത, തരികെങ്ങശക്കും 

ഇ പ്പോ നി൯ പാശത്തം ഓത്ത് 
നതവരം തന്നിട്ട്ക-__ ആശി 

ആശികഷമാരി ഉണ്ടാകും 

എത്ര നന്നിന്നു പെയ്ക്തില് 
പൃുത്രനെറ പേരിത തന്നാലും 
ദൈവമേ ഇന്നേരത്തില്---ആശി 

383 ൩൮൩ 

൦ : 0/൮ 77൨൧7൧൧൦ 517022 

൨.൦ 

൩.൦ 

രപം 

384 

ഥ്ം 

റ / 

70 6276 

ടു 

എന്റെറ ഇടയ൯ യഹോവാ 

കുറവു നിക്കും രക്ഷകന൯ം 

വച്ചമേച്ചിലില് കിടത്തും 

ഉ റവിങ്ക.ല് നടത്ത് ട്ടം 

സ്മൂയ്യോഷ്ണ്ണുകാലെ മറയ്യു,ം 

രാവില് ഉറക്കവും നല്ല, ൦. 

പാപമാഗ്ലങ്ങളിത നിന്നു 
എന്നാത്മത്തെ തിരിക്കുന്നു 

വ൯ മരുപിത അലഞ്ഞാകില് 
൮൯ കാട്ടുടെ ഉ ഴന്നാക്'ആ 
ത൯ നാം ഹേതുവാത ഭൂവില് 
നടത്തുമേ ത൯ നീതിയില്, 

മരണാനിഴല്ലുടെ ഞാ൯ 
കടന്നാലും ഭയഖ്പടാ 

നീ തു ണയുണ്ടെനിക്ഹൊ 
നി൯ കോരു ആശ്വാസം നലച്ലുന്നു 

വൈര് കാങ്ങൈ വിരുന്നുണ്ടും 

തൈലാഭിഷേകം തലെക്കു, 

എന് ഭോജ പാനപാത്രവും 

എന്നും നിറഞ്ഞു കവിയും 
നഷ കര്ണെ സ്വ്വമാ 

അനുഗമിക്കുന്നു മുലാം 

യഹോവാ ഏ൯ ഗൃഫെഖയന്നുാം 

പ്രമോദമോടെ വസിക്കും. 

൩൮൪ 

€., 10. 

എന് രക്ഷിതാവാം യേശൂവേം 

എന്നില് സ്മുക്കിക്ക നി൯ 

ദാനമാം വൃുതു ഫുദയം 

നിശ തആത്മാവിനാലെ 

ശുദ്ധീകരിക്കെന്നുമ്ളം നി൯ 

രക്തത്താല് നാധതോടഠും 

നിന് സിംഹാസനം ആക്കുക 

യേശുവേ അതെന്നും. 
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ം പ്പൂഴ്റ്റുമായ് കത്തനേ നന്നെ ൩൨. ആശ താ൯ നിരാശ്രയക്കു 

എന്നും സ്നേഹിചീടാ൯ രക്്മ നല്ല,ം പാപികഠക്കു 

നല്ല ഹൃദയം എനിക്കു , തേട്ടന്നോക്കു താ൯ ദയവാ൯ 
നല്ലേണമേ നാഥാ. കാണുകിലൊ മ നോഫര൯ം 

മം പാപത്തി൯ ശക്തിയില്നിന്നു ര, നിമ്മലം അല്ലോ നി൯ സ്നേഹം 

സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ചു പാപിക്േററം നി ആരരാഗ്ൃം 

നിതികുടിമ ആയൊരു ആഗ്രഹഫിക്കാകുന്നതി്ലും 

ഹൃദയം തരിക. ഉണ്ടു നിന്നില് ഏറെ ഭാഗ്യം. 

൫, ദൈവേക്യത്തെ ക്ഷണംപ്രതി ൫, വണ്ണിച്ച്ടാ൯ യേശു സ്റ്റേഹം 

ചെയ്താനായ്ക് സാമോദം മത്യനാവാര അതസ്ധാദ്ധ്യം 
തന്നെത്താ൯ ഏല്ലിക്കും ചിത്തം ഉള്ളില് ധര്ചോ൪ മാത്രമെ 

തന്നരുമേണ്മേ. രചിക്കുന്നുള്മേശുവിനെ. 

ം സവ്യരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ൬, ജിപിതത്ത്ല് കമ്്കുശേഷം 

൫) ൭൦ ന്ധ്ഗ്ഗം സ്നേഫ സ്വാഗരം താന് 

സ്വെമൃത താഗ്ലയും നിന്തി അതില് മേവും ഈ ഞാന് 
വാണീടുന്നോരു ഹൃദയം അനന്ത പ്രഭമോദമോടെ 

ദാനം ചെയ്യേണമേ. ഹല്ലെല്ലയ്യ്യാ പാടിീടുമെം 

വയം യേശുവേ നിന്നെ സന്തതം 
വിശ്വസിക്കുന്നോരു 

സ്വഗ്ലീയമാം ഫൃദയത്തെ 396 ൩൨,൬ 
ഏക്ുക ഏനിക്കു. 

1. 14. 
ം കത്താവേ, നിന്നില് എപ്പോഴം 

മ ിനാതാ ൧ സത്ൃദുന്തിരിപള്ളിയാം പി ളി ) റു 
ഉത്തമ ഹൃദയം നിന്നാല് ളു. കുട; 
റായ: ജീവനു ള്േളോരു കൊമ്പായ് ഞാ൯ 

സവ്യദാ വസിച്ചിടട്ടെ. 

൨, ഞാ൯ നന്നും ഒരു കൊൌൊനുൃുപോൽല് 

൫5 ൩൮൫ നിന്നോടൊന്നായിരുന്നു നിന 

ഒ വ്രസമാം വിശുദ്ധ 
0; ആവി എന്നില് ഒഴുകട്ടെ. 

ദം യേശൂവേ, നിന സ്നേഹം ഇമ്പം റ ി ൩൨. കൊമ്പിന്റെ ജീഷിതത്തെപോൽല്, 
ത്യ ആമോദം ചിന്താകുലങ്ങാം എന്നിയെ 
ന $, 4 ത നു യ ഭാരങ്ങ നില് വെചെല്ലാ ടു 

അത്യധികം. നേരവും ജ്ടീവിക്ട്ടെ ഞാ൯ം 

കം ഇമ്പം ഏറും നാമം വേഥെ രം 

ദിവ്യസ്നേഹം അതാല് 
സംപൃണ്ണമാം ഹൃദയത്തെ 

അനുപോടെ നല്ലകം 

സ്വര സമാധാനം ശാന്തത 

നിശ്ചയം താന്, എങ്ങും ഇല്ലേ 
അതൂന്നത ദൈവസുൃത൯ 
“ആശ്വസം നല്ലം മാ രാജനം 

മാറും ദൂരെ യേശു സ്സ്റേഹം 
ഉഖ്പസിക്കാം കണ്ണീരിലും 
ഗാനം പാടാം മരിപ്പിലും. 

നിന്നോടനു രൂപമായി ഞാ൯ 
വന്നിടടവാ൯ ക്ഷണാംപ്രുതി 
എന്നെ നി൯ കയ്യ്യിരു ഏല്ലിപ്പാ൯ 
നി൯ ആവി തുണയ്യേണുമേം 
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൫, യേശുരക്കാകാ നിന്നില് ഞാ൯ ൬, നി ഭുക്ഷിചാലംം ലോകമേ 
വിശ്വാസത്താല് വസിക്കു മ്പോഠം വൃഥാവിലല്ലെ൯ ആശ്രയം 
നി൯ ബലം ൭൯ ഫൃദയത്തിത നി ക്രുദ്ധിചാലുംം സപ്പദേ, 
വ്യാപരിച്ചിടുന്നെപ്പോഴ്ചം. ഞാന് പ്രാപിക്കും ത൯ വാഗ്ദത്ത 

൬൦ പാപത്താല് ഞാന് നിന്ന്തനിന്നു എ 

വേരപ്െവെട്ട മപാകാതിരിപ്പാസ 

നിധകൃപ നിമിഷംപ്രുതി 
നല്ലേ,ണമെ നാഗതോഠും നം 

൭.൦ തന വൃത്രന൯സ്വന്തമടക്കുവാ൯ 
വിളിച്ചെ൯ ദൈവം കൃപയാല് 
പിശ്വസ്ധ൯ താ൯ തികെക്കവാ൯ 

ഈ വിത്കിയെ ത൯ തേജസ്സാര-- 

387 ൩൮൭ മ 
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ം എന് തആത്മാവേം ചിന്തിക്കുക ല് 
നിമ പരധ 10൦ ; 47177052 ഗലബേശദ്ഥ് 

നസ രക്ഷക പ്രത്യക്ഷത 0. 1. 

കള്ളില് പ്രത്യാശ ആക്കുക. 

എ൯ (പ്രിയ൯ മുഖം കാണേം ഞാന്“ " 
തന് കിത്തി നിത്യം പാടുവാന് 
എന് പ്രിയ൯ മുഖം കാണും ഞാ൯ 

തയ കിത്തി നിത്യം പാടടവാ൯. 

രക്ഷകനാം യേശക്ര്സൂവ്ത 

സക്േതം പ്രാപിക്കാത്തവനേ, 

തി പോല് എരിഞ്ഞീടും 

കോവപത്തി൯ നാഗ അഫൊ 

വേഗം അടുത്തിതാ 

൨. ധ്വനിക്കുമെ ത൯ കാഹഭം വന്ന്ട്ടുന്നു . 
ഉയിക്കും ഫ്രാ ശുദ്ധരും ് ) 

മിന്നിദം യമഘവാഹനം റ. സാംഖ്യ ഇല്ാത്തതാം നിന്നുടെ 

ലഭക്ഷാപിലക്ഷം ഭൂൂതരും--- വ൯ പാപങ്ങഗക്കായ് മ്ൃയേവിധ 

എ൯ പ്രരിയ൯ നിശ്മേല് നടത്തുപാ൯ 
നീതി തസ വാഭീനെ 

രുന്നു നിന്നുടെ 

നേരെ ഇപ്പോ 
൨. ഞാ൯ക്രിസ്൯ കൂശി൯ രക്തത്താല് 

തന്മുമ്പില് നിക്ടമകകനായ് 

സ്ന്റേഫത്തില് പാഴ്ഠം കൃപപയാരു 

സവ്ൃവിശുദ്ധ്മാരുമായ് 
൩.൦ ശുദ്ധാത്മ വാദംകൊണ്ടും തിരു. 

എന് പ്രിയ൯ വേദ്പ്രമാണെൌത്തിലും സദാ 

ത൯ ഭാസ൪ ദല്വും 

കന്ടീരൊഴി 

പ വിയ: നിള ഖേദങ്ങളഠലുമെ 
തൃകുറ്്ി ൯ സ്നേഹ ശോഭയും 

ആണികലാലെ തൂഭ.ച 

തൃക്കൈകളെ.യും കണ്ടീടും--- 

നിന്നെ വിമ്ചവന്൯ 

നാളിത് നാളില്. 

എന് പ്രിയ൯ കോപാഗ്നിക്കു . 

എ പ്രിയന് രം, കാരുണ്വമുമ ദൈവ പിമീി 

[ ൫, എന് നാഥനേ, എ൯ ഫ്ൃദ്യം ' തീരെ അഗണ്ചൃമാക്കിയതാരു 

| നിന് സ്നേഹത്താലെ കാക്കുക കത്ത൯ വെളിപ്പെടും 

|] പ്രപഞ്ചത്തി൯ ആകക്ഷണം നിത്യ വിധി ദിനം 

| എന്നിൽ നിന്നു അകററിട്ടക. നി പാത്രനാക്ും ത൯ 

| | 
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൫, കക്ടങ്ങഠ നേരിടും മുമ്പില് നി ൨.൦ 

രക്ഷാദിപസം ആകും ഇതില് 

നിന് പാപം യേശുവി൯ 

മുമ്പ് ത പറഞ്ഞു ത൯ 
മാപ്പു ലഭിക്കുക 

ലിത്. യു 
രശ; കല് ക്രൂശിക്ക 
സല് പ്രകാശം കണ്ടേന് 
ഏേ൯മനോഭാരവുംനിങ്ങിപ്പോയി 
വിശ്വാസത്താല് കിട്ടി കാ്യയയുമ 

പ്പ്പോശ 
സന്തതം ഞഠ൯ ഭാഗ്യവാ൯ 

തന്നേം 

൩.൦ 
ഇപ്പോഗം തന്നേ. 

389 ൩൮൯ 
& 

്ഗ൦ : 77020, 7൧൦0ല് 7 രവം 

10. 
൧ം ഏന്നാത്മാവേം ഒദൈവജനത്തിന്നു 

ശേക്കിച്ചിരിക്കുന്നൊരു ശാബതം 

൨. ദൈവഫിീതം ഏല്ലാ സമയത്തും 
ലി റ ടം  ചെയ്തതിന്നേല്ലിചിടുക നിന്നെ. 39) 

൩. യേശുവിനെറ പ്ലണ്ണുമാം രക്ക്മയില് 
വിശ്വാസത്താല് നീ വിശ്രമിക്കുക. 

രംം സവ്ൃശദതിയുട രക്ഷക൯ താ൯ 
സവ്വവും നിന്ന് പ്രവത്തിക്കുമെ. |“ 

൫, ചിന്താകുലം എല്ലാവറെറയും നി 
തസെറ മേത ഇടടകൌക്ക സവ്വദാ. 

൬. വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തിന്െറ മക്കഠം 

സ്വസ്ഥതയിത പ്രവേശിക്കുന്നഫോ. 

൭ം നല്ലിടയന് ധേശുരക്ഷകനെ 
എല്ലായ്പോഴും ന പിന്തുടരുക. ാ ! 

390 ൩൯൦ 
€ 
27777 720 25/2077762 70 റ" 

ലു; ][്. 

5. ഹ൯ നാഥനെ ഏററുചൊല്വാ൯ 
ലജു്ണിക്കയില്ല ഞാന് 

തന (൪ ശി൯പം വാക തേജു 
൩.൦ 

യേശുനാമം ഞാന അറിയും 
അതൊന്നെ൯ ആശ്രയം 

വരാ൯ നിരാശ ലജ്ചയകഠ 
താ൯ സമ്മതിച്ചിടാ--കൃശിങകകല്. 

തന്നെപ്പോത തന൯ു വാക്കും സ്ഥിരം 
ഞാന് ഏല്ലിച്ചതിനെ 

നന്നായ് വിധിനാശവരെ താ൯ 

ഭദ്രമായി സ്പൂക്ഷിക്കം-_(ൂശിങ്കരു 

പിതാ മുമ്പിലീപ്പാപിയെ 
അന്നാ താന ഏററിട്ടം 

പുതു ശാലേമില് എനിക്ഷം 
സ്ഥാനം കല്ലിച്ച്ടടം-ൂശിങ്കല് 

൩൨ ൯൧. 

% ) 

ല്ല05൨/൦00 വലല വ/ല02 

2, (. 17. 

യെറുശലേം ! ജെദ്ൃരശമല്ം! 
മഫല്വുരം പണ്ടേ, 

നിന്നിലുമള ദൈവാലയം 
ഭൂമിയിരു സ്വഗ്ഗമേ ! 

ഇന്നോ, നി൯ മക്കമുമായി 

ശാപഗ്രസ്ൃരയ്യോ ! 
യെദുശലേം ! നിന്നെ ഓത്തു 

ഭൂ*ഖിക്കുന്നു ഞങ്ങഠം. 

യഫോവ ത൯ സൂതി ഗാനം 
സീയോനില് ഇല്ലാതായി 

നി ചേത്ത കക്ടപ്പാടടകഴം 
മക്കക്കു ഭനട്ടമായ് 

നീ ഏകയായ് ഭശക്കിച്ചംപ്പാഠം. 
പേര വിധവ ന്നായി 

യെറുശലേം ! നിന്നെ ഓത്തു 
ൂ?ഖിക്കുന്നു ഞങ്ങാ. 

യെറുശലേോ ! യെറുശലേം ! 
.നി൯ രക്ഷ ഓത്തു കൊഠം ; 

ക്രൂശില് മരിച്ച കുഞ്ഞാടെ 

ആധാരമാക്കിക്കൊഠം ; 
അന്ുതപിക്കും മാനസം 
ത൯ കണ്ണിന്നിക്ഷുമാം ം 

തന്നെ തേടാ൯ താമസിച്ചാല് 
ഭു?ഖിച്ചീടും ഞത്ങഠം, 



) 

| 

സാധ, 220 

275970, 7/൦ 7.0)ഥി 75 2222 

9. 0. 0. റ. ൫. ൫, 

ടം കത്താവു വാഴ്ചന്നു 

രാജനെ വന്മിപ്പിശ, 
ദൈവജനങ്ങമേ ! 
സ്തോക്കിപ്പി൯ നിത്ജഠം 

സന്തോക്കിപ്പിന, സന്തോക്ിപ്പി൯ം 
ഫാ ! ശബ്ദം ഉയത്തി പാടി൯ം 

നം ദൈവമായിട്ടന്ന 
രക്ഷക൯ വാഴുന്നു, 

ദോഷങ്ങാം നിക്കി താ൯ 
മേലില് ഇരിക്കുന്നു : 

ന 

സന്തോഷ്ടിപ്പി൯ം സന്തോക്കിപ്പിന് 
ഫാ! ശബ്ദം ഉയത്തി പാടി൯. 

൨൦ ക്രിസ്തുവിനെ രാജ്യം 
എന്നും ഇരിക്കുന്നു, 
അവ൯ എല്ലാററി മ്മേല് 
കത്താവു ആകുന്നും 

സന്തോഷ്ചിപ്പിസം സമന്താക്കിപ്പി൯ം 
ഹാ ! ശബ്ബം ഉയത്തി പാടിന൯ം 

393 

ടും 
ഹം പാത അറിയാത്തോരെ 

നിതിമാറ്റെ തിരിക്കും 

ജ്ഞാന കഠം പ്രകാശിക്കും 
വാനില് നക്ഷ്മത്രങ്ങഗഠഗ പോല്. 

൨. മോചനം ലഭിചവര്൪ 

യേശുവിന് സാക്ഷികളലയ് 
ഉവ്വിയിര അനുമിനം 

സവ്വദാ ജീപിക്കെണം. 

൨.൦ ക്രിസ്തുവിന്നാര്മവി൭൯റ 

' ശക്തിയില് നി ജീപികില് 
ലോകര അപമലേക്കു 

ആകി കുപപ്പെടിടും. 

രം നിദങ്കരു വിമങ്ങിടുന്ന 
നിഷ്കള കസ്യേഫത്താല് 
കാഠി സൃ ഫൃദയങ്ങഗം 
കൈവശപ്പെടുത്തുക. 

൩൨ ൯൩ 

൩൯൨ | ൫൭. 

394 

ജിപനെ നല്ലിടുന്ന 
ദൈവത്തി൯ വചനമാം 

വിത്തിനെ അവരുടെ 
ഫുഅിത പിതച്ചിടുക. 

ദൈവത്തിന് അനുഗ്രഹം 

സവ്യദാ ഉണ്ടാക്കുവാ൯ 
പ്രാത്ഥനയില് ജീവിക 
കത്തുമമ്പിത എന്നും ന്. 

൩ ൯ര 

“0 0൦ 7൩ നി് 

എ. 

ഇന്നോ. അറിയാതൃള്ള 

ശാന്തത, സന്തോക്ും 

യേശുവെ നിന്നില് കണ്ടു ഞാ൯ 

ഏധാമത്ൃത്ഭുതം 
യേശു നാമമെന്നെ വേറെ 
തൃപ്യിയില്ലൊന്നിലും 
&യശൂവില് മോദം ഞാ൯ കണ്ടേ. 

ജു വനുംം സ്നേഹവുംം 

ആശ്വാസം തേടി നടന്നു 
ദീഘശ്വാസഃമമാടെ 

രക്ഷകനെന്നെ പിടിച്ചു 

ത൯ സ്സേഫാത്തിയോടെ . 
യേശുനാമ 

തേടി വൃഥാ വെദ്മം നിലാ 
പചൊട്ടമരവയെ 

വഞ്ചിച്ചേററം ഹാസ്യമാകാം 

എന്നേ സാധിച്ചേഒ. 

യേശുനാമ 

ഇമ്പങ്ങ൦ം ചേതമായ നാഗ 

ഉണ്ടായ മന് ച്ഛേശം 

രക്ഷ്ഥാ സംപ്ൃണ്ണനേശുവേ 

നി൯ പചേകല്ല ലേശംം 
യേശുനാമട- 

ആത്മ കണ്ണ്ണാത നിന കൃപയെ 

കാണ്ടാ൯സ കണ് തുറന്നു 

നി൯ ഭംഗി കണ്ടെ൯ ഹൃദയേ 

ആനന്ദം ചേരുന്നും 

യേശുനാമ 
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ടു ൩൨൯൫ ൪. ജാഗരിച്ചം പൊരുതും 
39 പ്രത്യാശിച്ചം ഇരദപ്പാധ 

പ്ല സിയോനിലെ പ്യാകുലം 
ബാഖബിലോനെ വെല്ലം. 

ജലാശയ പടവൊന്നു 
രമ്യം അത്രെ കണ്ടാരു ൫, ഇന്നാശ്രയമഠയവ൯ 

ഗമിച്ച ഏററം ശുന്തമായ് അന്നഭിമഖ൯ താഠാ൯ 
അമരന്നററമാഴി. താന ഇഷ്യന്മാനെന്തം 

സന്നധെം വഷ്ിക്കാംം 
ഉയന്നുട൯ കൊടുക്കാറഠു 

ഭയങ്കരത്തോടെ ൬. ഉദയമാകും വേഗം 
നിറഞ്ഞു കാ൪കൊണ്ടംബരം അന്ധ കാരം നീങ്ങും 

മറിഞ്ഞു തിരിയും. സത്യദൈവഭക്തരൊ 
പകതപോര വിളങ്ങും: വിറച്ച മങ്ങും ഹൃന്നോത്തി(ടട് ) കു 

ഒരാഭല്ലാത്തവര ; ൭൦ പ്ലണ്ണാനന്ദമാം ദേശം 
ഉറങ്ങ' താന് തലേണഭമല് വ്രതരി൯ ഭപനം 

ചെര ഞ്ഞുംകൊണ്ടവന്൯, പണ്ണസൌഭാഗ്ൃരാജ്ം 

ത്തിനു വാഞ്ഛിതം . ഗുരോ ! നശിക്കും, രക്്മിക്കു പം പലി യ 
കരഞ്ഞവര്൪ ഇദം ൮. യേശുവേ, ആകക്ടിക്ക 

രുയ്യക്കം വിട്ടടക്കി താ൯ ഭാഗ്യസ്ഥലത്തേക്കു കഷ 

കടല് കാററിനെയുംം ന്ത്വം ത്രിയേകനാമം 

ഥാ 9 ഫാ ! താ൯ കത്താവത്രെ മിത്രം പാട ല്ടേണ്ടലേ 
ത്രാതാരും നടുക്കു 

സ്നേഹിക്കും ആശ്രിതഷാരെ 

ഇഫവപരങ്ങളിരും മുറ ൩. ൯൭ 

& ി ര 

14//7077 27077 77105 07770൭ 

൩൯൬ 2, 1, 
& & ശം ടം 

ശല 7/0 75 ഥ് ി 

൧9, 6, 

അല്ലമായുസ്സം, ഖേദംം 
 ചിന്താക്ുലം ഇഫേ; 
ആനന്ദം നിത്യജിവ൯ ം 

ഭാഗ്യമുണ്ട വിടെ. 

വിശ്രാമം യത്നശേഷം 
ഫാ ! നത്ച്രതിഫ്ലം 

മത്യരാം പാപികമക്കും 
ധന്ൃയകൊപ്പം സ്വഗ്ഗും. 

കഠിനയുദ്ധമി പ്പോ 
കിരിടം പിന്നൊന്ന് 

കിത്തി തിങ്ങി നിത്യമാം 
കക്യൃത കൂടാതെ, 

൨. യനം 

വം തം 

ലോകശോക സാഗരെ നി മങ്ങമ്പോഠം 
രീമുകുല പാര പാനായ് നീ തീരുമ്പോഠം 
കത്ത൯ വക്ടിപ്പിക്കും അനുഗ്രഡങ്ങ൦ം 
എത്ര എന്നു ചിന്തി ചേററം മോദിക്കു. 

എത്ര മോദമണ്ടിന്നേരത്തില് 
ദൈവത്തിനു കരുണയോക്കു മ്പോഠം 
ഉളസിക്കാം ഭാരവാഹിയേ ! 
ഠരംശന൯ ഏറാം കരുതുന്നു നിനക്കായ്. 

൨. 

പ്രാപഞ്ചിക ചിന്തയാല് വലയുന്നോ ? 
രൂശു വഫിപ്പാനേററം പ്രയാസമോ ? 
സന്ദേഹം വേണ്ടാ നി കാണും ആശ്വാസം 
ഇന്നേരം രക്ഷക൯ പാദം ചേന്നിടില് 

എത്ര മോദ 
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൩. 

നശ്വരമാം ധനത്തെ നി കാണുമ്പോഠം 
ലേശം വിക്കാദം അസ്പൃയയും വേണ്ടാ 
ശാശ്വതം നി൯സ്വശ്മത്തിലെ നിക്ഷേപം 
യേശു വാശത്തം ചെയ്യൂല്ലോ നിനക്കായ് 

ടാ ൫ മോദ 

രം 

കഭല്ലാല തൂല്യമാം അല്ലല് വന്നിട്ില് 
തെല്ലം ഭീതി വേങ്ടല്ലൊ മനതാരില് 

കത്ത൯ നല്ലം ആശിസ്സറകഠം ഓത്തേവം 

സ്വം ചേരും നേരംവരെ മോദിക്കു 
ത്ര മോദ 

ദേശെ നാം ചേനിദ്ം---ആ ന 

മുറ ൩. ൯൮ ര്വം അല്പകാലം യ്യഭ്ധം 

വേരപഠടദ്ധപാനവും 
[ര 

യ 

17൨൧൧൦ 07 /൧7൧൫2ല2 212050 7020 അല്ലനാഠം കരഞ്ഞതി൯പ്'൯ 

7 ൧. കു്ണിതീല്ലാതാകും--- ത്ത 

൫, അല്പകാലശേകം 
ഥം സ്വഡഥ്താതാ; അഥധേമാം 

നിന് ര്സ്തൃഫഹത്താല് വിനണ്ടുകൊണ്ട 

ഇപ്പാപികം നമിക്കുന്നു 

ക്ഷമം സ്റ്റേഫം നി കാണികു. 

൨.൦ വചനത്തി൯ അവതാരം 

ക്രിസ്ദേശുഭവേം രക്മാകരാം 

ഇപ്പാപികമ നമിക്കുന്നു 

രക്ഷണ്മൃക്ടവ നല്ല,കം 

പം നിത്വാത്മാവേം നിശ്വാസത്താല് 

ഉഭ്ധ രിചെങ്ങളാത്മാക്കഗം 

ഗുപ്പാപികശ നമിക്കുന്നു 

ഉ ിഫ്ഡിശശക്തി നല്ലകം 

രം പിതൃവൃ)ത്രാ ശുഭ്ധാത്മഭനം 

ത്രിയേകനേം നിന സന്നിധൌ 

ഇപ്പാപികഠം നമിക്കുന്നു 

അദരഗ്രഹിക ഞങ്ങലെ. 

309 

“൧4 762 712076 യ 

൭. 4. 

ഥം കുറെ വക്ടങ്ങഗം പോയ് 

അല്ലകാലശേഷം 
മുതു വേദേറാരൊന്നിചാകും 

നമ്മുട താമസം. 

സാന, 127്നട 

൩൨ ൯൯ | പ. 

ആ നാമിന്നായ് കത്താ, 

എന്നെയൊരുക്കുക 
നി൯ വിലഭയഠും രക്തത്താത 
എ൯ പാപ്പം നീക്കുക. 

൨.൦ അന്ധ കാരഭൂ മൌ 

അല്പകലേം തിന്നാല് 

ചേരും നാം സൂഷ്കനു വേണ്ടാത്ത 

പ്രശാന്ത ലോകത്ത്ത് ത്തന 

൩൨.൦ ദുഘടക്രയില് 
അല്ലനാഗ അലയും 

പിന്നെ വ൯ കാറേറാലമില്ലാ 

വീണ്ടും വന്നിടും താന് 
നാം ജീപിപ്പാ൯ ചത്തുയിത്തോന്൯ 

. താനുമായി വാഴവാന൯--ആ ൨ 

യയ യന നോ 

400 റി 

വാല ലട 0 70൧൦ ൧൧൧ 52040 

1) ട്ട, 

ഥം ദൈവപുരമാം സിയോനേം 
ശ്രാഘ്ിച്ചിടുന്നു നിന്നെ 

പാക്കു മാററരില്ലാ ദൈവം 

സ്വന്തമായി നിന്നെ തിത്താ൯ 
പ്ൃവ്ൃപാഠറമേല് പണുത 

നിന്നെ ഇഭ.ക്കന്നതാ൪ ? 

രക്ഷാമതില് ചുററും നില്ലെം, 
ശത്രു നിനക്ലക്ഷ്യം 

നിത്യസ്സേഹജ നൃഠയി 

ജീവ ഉറവയാല് നി 

നി൯ മകളി ദാഹം തീക്കും 

ക്കഷാമഭലമേ നീങ്ങും 

ദാഹം തിപ്പാനൊഴു ദിട്ടം 

തആററികകത ആ൯ ക്ഷിണ്ടിക്കും " 

കൂരപെക്കതിര ഭാതാവെപ്പോല് 

നീക്മില്ലൊരു നാളും. 



107 

കത്തുസാന്നിദ്ധ്യസാക്ഷ്യമാം പ്രാത്ഥനയില് നി ഉണുന്നു 

സാമാന്യ കീത്തനങ്ങഠം 

൩.൦ 

മഫത്വം മേല് മൂടിയായ് 
പാ്പിടമോരോന്നും ച്ചററി 

അഗ്നി മേഷവാസം കായയെ 
യേശുരക്കെ സ്പാനം ചെയ്യു 

പോരാട്ടം ചെയ്യീടുകിരു 
നിതൃസ്വസ്ഥത ഏകും താ൯ 

ഭാഗ്യം പരഥാനന്ദം: 

സിയോള് ഭാഗ്ൃജനത്തെ : നു റു 

ത യി ദയ, സത്ചമാഗ്രതയും 
രാഭക്ുലമാക്കനാന൯ം മുള്ള വേട സ്നറേഫിത൯ 

രക്ഷകാ, ഞാ൯ നിന് കൃപയാല് യും 
സിയോ൯ വാസിയാമെജ്ില് വഷികാട്ടി കാവല്ലം 

ലോകമെന്നെ ത്ൃജികുട്ടെ താന മാത്രം ്ുഗ്യര്യാ 
തേറും നിഷ നാമത്തില് ഞാ൯ തആഇനന്ദം എസ കീപ്തം . 

ലൌകികമനെറ കുകഴ്ടയും ൫. യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര 

ഭാഗ്യം സവ്വവും വൃത്ഥം നല്ല സഖി എനിക്കു 
സിയോന് മക്കളി൯ പങ്കല്ലൊ ക്രിസ്മവിശ നിത്ൃസ്സറേഫത്തില് 

നിത്യ നിധി ഭാഗയങ്ങഗ. നിന്നൊരുനാമ മെന്നെ 

ജു് വന്നാ മരണുത്തിന്നോ 
ന, ലോകനരകങ്ങശ ക്കോ 

രധാ൧ പിരിപ്പാഷ കഴികയില്ല 
ധേശുവിനെറ സ്വന്തം ഞാ൯. 

7 0 ര നഷ് പി 

1: ൫39, 79. 402 (൭0൨ 
% ലി വേശുവെപ്പ്ോലുണ്ടോ ഇത്ര 1 776൧0 2/൧ ൭9ല൦)/ /70127” 

നല സഖി എനിക്കു 3൦ന്: 
ഞാ൯ അറിയും മുമ്വെയെന്നെ 

സ്നേഹി ചോരു സ്റേഥിതന൯ു ൧൦ വേണം നിന്നെ സമാ 
സ്നറേഫപാശക്ങമലെന്നെ കൃവാനാഥാ 

തമന്നാടൊന്നായ് ബഡിച്ചു അന്പരിന൯ു വാക്കൊന്നും 
ഞാനവനെ അവനെനെറ ന്തി നല്ല.9. 

സ്വന്തമെന്നുമെ ന്നേക്കും. മവണംം മേട: നിന്നെ വേണം 
എന്നേരവും വേണം 

ധേശുവെ പ്പോലുടന്ടാ ഇത്ര വന്നേന നിസ മുമ്പില് നാഥാ, 
നല്ല സഖി ഏനിക്കു ആശിഷം താ. 

തന് രക്തം ചിന്തി മരിച്ചു 
ഏന്നെ രക്ഷ്മിപ്പാനായി ൨. വേണും നിന്നെ സദാ 

നിതൃഖീപനു മാത്രമള രടെ പാക്ക 
തന്നെ മഴവന തന്നു പരിക്ഷ നിസ്സാരം 

ഹസ ദേഫം ദേഷി ആത്മാവും നി ജങ്ങെദ്ിര-_ വേണം മേ 

സമച്പിക്കും തനിക്കു, ൩. വേണംനിന്നെ സദാ 

യേശുവെപ്പോലുണ്ടോ ഇത്ര ന ൽ 
യില വ. ന) പാക്കായ്ക്കിരു 

നിതയ മഫത്വമതിസെറ നം ശ് നി 
% മേ... എനിക്കു 



ടക്ക 

രംം വേണും നീന്നെ സദാ 

നിശ ഞ്ഞോനംതാ 

നി൯ പാശാനമെന്നില് 

നിപത്തിക്ക പേണം മേ 

൫, വേണംനിന്നെ സമാ 

പരിശുദ്ധാ 

നിന സ്വന്തമാക്കെന്നെ 

ദൈവവുത്രാ- പേണം മേ 

403 (0൩ 

“2,07൪ 6525, 270 ൦ 0706 

ഷ് 

ചം യേശുകത്താം ഞത്ങ൦ നിന്നോ (ട്) 

ഒന്നു തന്നെയാമോ ? 

സ്നേഫത്തിന്നുയരമേ നി 
ആഴവും നിയലോ. 

൨. ഗോതഗോഥാവിരല് നീ ഞങ്ങളോ(ട്) 

ഒന്നായിരുന്നതാല് 

സ്വഡ്ര്റോന്നതെ ഞങ്ങാര ന്ന്നില് 

ഐക്യം (പ്രാപിച്ച: ഹാ. 

സ്നേഫാധിക്ൃം ടൂലം നിയും 

സ്വഗ്ഗം പിട്ടിറത്ങി 

എഴക മോ ടേകമാവാ൯ 
ജഡരക്തം പേറി. 

രം ഭിപ്യസ്സേഹം മൂലമെങ്ങാ 

പാപക്ുററമെല്പാം 

ഞങ്ങാക്കായേററു മരിച്ച 

സ്നേഫ്വാ൯ നീയല്ലപൊ. 

൫, നി൯ ജനരക്ഷയ്യൂായ് മഹാ ൂ 

ശാപ മകോപഠമേറാു 

ഇജംനത്മലോടൊന്നകെ 

നീ മഫത്വെയേറീ. 

൬. ജിവന്. മുതു, ആഴംം ഉഷ 
താം എന്നിവയൊന്നും 

വേരചെടുത്താ നി൯ ഭക്തരെ 

നിന്നിരു നിന്നു നൂനം 

൭ം സിംഫാസനേ നീയേറി നി൯ 
മഫത്വം കാണ്ടിക്കും 

മഫാ ദിനെ നിന്നിലെങ്ങ൦ 

ഏകമായ് കാണുമെം 

111221, 17701൦ 

ഫാല്ലെല്ൃയ്യാം ഹാല്ലെലൂഷ്യ്യാം ഹാള്ലെല്ലഠ 

। നിദ്രകൊണ്ടോരും സുതിക്കും 
ക 

 മാത്ത്ു൪ ഗണാദഭി ക പാജീ൯ 

൮൮. ലോകലോകങ്ങാരക്കിവിധം 

ആശ്ചയ്യം ന കൂട്ടം 

യേശുകത്താം ഞങ്ങ നിന്നോട്) 
കഒന്നുരീന്നെയാഥെ, 

404 രാ 
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റ്; 

൧ 

ക്രോബിം സ്രാഫിം വാ്കമെ 
കാവലൃംാരേം വിശുദ്ധരേ 

സ്മൃതി പാടിസം ഫാല്ലെല്ലയ്യാ 
ട് 

| 

രാജുപ്രളൂത്വങ്ങ പാടര൯ 

മുഖ്യ ദ്ൂൂത ഗായകരെ 

ഫാള്ലെല്ലയ്യാ, ഫാല്ലെല്യ്യ”, ഫാല്ലെല്ല 
ഫാല്ലെല്യ്യാം ഹാല്ലെല്ല 

൨ 

ഖെറുബ്ബളിലതിശ്രേഷ്മാ 
സ്രാഫെ വെല്ലം തേജോഭരാ 
നാഥന് നീയെ, ഹാള്ലെല്ലയ്യ്ാം 
നിതൃവചനമാം കത്താ 
കൃപാനിധെ നമൊസ്മു തേ 

ഫാട്ലെല്ലയ്യാം 

൩ 

൧9൭ ലല്ല 

പിതാക്കാം പ്രവാചകരും 
ഫാ ല്ലൂയ്യാം ഹാല്ലെല്ലയ്യാം 
ജയം കൊള്ളം അപ്പോസ്പലര 

ഹാള്ലെല്ൃയ്യാം ഫാലള്ലെല്ലയ്യാ, ഫഹാല്ലെല്ല൦ 
ഫാല്ലെല്ലഡ്ധാ, ഹാള്ലെല്ല, 

രം 

സ്വൂഗ്തധ്വനികൊപ്പം 

സ്റ്റേഫിതരേ നാമും പാടാം 

ഫാള്ലെല്ലയ്വാം ഫാല്ലെപ്പൂയ്യാം 

ഒന്നില് മുന്നാം പിതാ എത്ര 

ശുദ്ധാത്മാകുശക്കെന്നും സ്മൃതി 

ഫാല്ലെലുയ്യയാ, ഫാല്ലെലൃയ്ക്യാ, 

ഫാല്ലെല്ലയ്യാം ഫാല്ലെലൂയ്യാം ഫാജ്ലെജ്യ, 
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8. ദു. 3. ൭. 

സവ്യലോകത്തി൯ താതനേം 

കത്ത൯ നീ ഏഎന്നാത്തിടു ന്ന 
ഭാനം അസംഖ്യമെദിലും 

നിന്നിത ഏകം 

ദൈവപുത്രാ നി൯ സ്നറേഫത്താരു 
മാനവരെ താതനോടായി് 

നിരപ്പ് ച്ച ദേവാ ഞങ്ങഗം 
ഒന്നാകട്ടെ. 

മരൃരിശ യാഗമായ്ക്കീന 
സത്വയസ്വരൂപാ നിനക്കു 

സ്തരദന്ദം പുറജാതിയും 
ഒന്നലയോ ? 

ഉയന്നോരെ താണേരുമായി് 
സ്സനേഫത്തില് ഘടിപ്പിക്ണൈൌ 
തൊട്ട്ത്തും ഇടയ൯ താനും 

ഒന്നാകട്ടെ, 

ഡ്രാപിനെപ്പോരു സമാധാനം 
ആഗ്രഹിക്കും വിശുദ്ധാത്മാ 
നിന സഭക്ഠം എല്ലാം നിന്നില് 

യോജി 'ക്കട്ടെ. 

ഇട്ല്യം പകം വൈരം ഇവ 
അവ വെടിഞ്ഞ ഭണദേ 

സ്വ ക്രിസ്പ്യസ്പോദരരും 
ഒന്നാകട്ടെ 

ഇഹലോകം നശിക്കുമ്പോഠം 

നാം ഉണന്നു പറഞ്ഞിട്ടും 
നിതൃമാം ഈ സ്വഗ്റഭാഗ്യേ 

നാം ഒന്നല്ലോ.? 

രാ൪ | 406 ൪0൬, 

്ുന൦ : 7 ൧, 2002൧ 717൧ 

076൧൪ 0/ 7/0 

1, 

൧ 

ദൈവത്തി൯ റുത്രനാം ക്ര സനേശുമവേ 
ജ് വസെൌ വചനം നല്ലേണമേ 
ആശ്രിതര് മദ്ധൃത്തിര പാക്കുന്നോനേ 

ദാസരെ സത്ചൃത്തില് നടത്തുകെ. 

൨ 

പണ്ടൊരഞ്ചപ്പവും മസ രണ്ടുമെ 
കണ്ട പ്പോഠം പാക്കി വഷ്ധിപ്പിചചോനേ 
ഇങ്ടദള്ള പ്രാപ്പിയും അത്യല്ലമേ 
അങ്ങെ തൃക്ഷയ്യാര ഹല്ലാം വാഷ്ൂകെ. 

൩. 

ജീപനില്ലാത്തവ൪ര ജീവിക്കുവാ൯ 
ദൈവത്തിനു ഭക്ത൪ ശക്ത൪ര ആയിടാ൯. 
ഏകക യേശുവേ നി൯ വാക്കിനാല് 
ഏക്ുക കൃപയെ നിധ ആത്മാവാത. 

407 ൪൮൭ 
ലി ) 

. വമ്ന൦ : 76525 272 6൭2207 20 

൧7ല//7/൧/7ല)7 നക 

ലി; 

൧ 

നിതി മാശ്മാരിന് ക്രടാരങ്ങളി ല് 
ജയസംഗീതങ്ങഠം പാടീടടപിഷ 
യേശുവില് വിശ്വസിച്ചാത്യ്ട്ടപി൯ 

ജായസന്തോഷാമേ ! 

ജയസ്ന്തോക്കഃമേ | 

യേശുവില് പിശ്വസിച്ചാശ്രഡിച്ചാത 
ജയസന്തേഷ്ചമേ ! 

൨ 

വൈരിയി൯ പാശങ്ങാര ഛേദിക്കുവാ൯ 
സ്വഡ്ധീയ തേജസ്സപേക്ഷിച്ചു താ൯ 
മര്ൃക്കുദ്ധാരണം നേടിടിനാ൯ 

ളയ സന്ത്തോക്കുമുമേ ! ജയ! 

ജയസന്തോഷമേ 



എത്ര 

[ളി 
എം ച എ നം 

ി 

| 

100 സസ, അസ്ട 

൩. 

നിത്യമാം നിതിക്കായ് മരിച്ചു താ൯ 
മൂതുവി൯ ഭീതി സംഹരിച്ചു താ൯ 
സത്വയസമാധാനം വരുത്തി താ൯ 

ജുയസ്ധന്തോഷ മേ 

ര 

ന്യായേ്പ്രുമാണത്തി൯ ശാപങ്ങളും 

ആയതാലുളള വിലാപങ്ങമു.ം 
പോയോ ക്ൃശിദന്മേള് 2ഴ്വനും 

ക വ സന്താക്ക 2.---- 

൫ 

സെമജമ്പലാനത്ങഗാ സ്മസ്പവും 

ശഗോചനംം നീത്യുംം വിശുദ്ധിയും 

ുശീലെ രക്തത്താല് ഏല്ലാവരും 
ുയസന്തോക്കമേ..... 

നു 

ഖണ്ഡിപ്പാ൯ വേദവിരുദ്ധങ്ങളും 
വന്ദിപ്പാ൯ തആത്ഥാപി൯ സത്യത്തിലു 

സ്വദ്ധ്യമി& പ്പാഠ്ഠ ഏതു സാധുവപിനും 

ജു സൃന്താക്: 2േ--- 

) 

ഭീഷണി വൈരി പ്രയോഗിക്കിലും 

ഏഷാണ്ി പ്യാജുമായ് ചൊല്ലുക്ടും 

ച്ഛേശം അമശക്ഷമില്ലായതിലും 

ജു യസ്മന്താകചേ--- 

വ 

കരരീരുംം മാറി പ്രകാശത്തിന്നായ് 

ദൂരസ്ഥ൪ നിത്യം സ്ധമിപസ്ഥരായ് 

ച സ്വഗ്റുത്ങഗര ഭദതര നിപാസങ്ങള. യ് 

ജു യസന്തേക്ഷ8--- 

൯ 

ജയ 

ളയ 

ഒങൂയ 

തേജസ്സില് വേഗത്തില് വന്നിടും താ൯ 

പ്യാജമാം പ്ത്ജകഗം നീക്ിട്വാ൯ 

രാജത്വം ആശ്രിതക്കേകിടും താ൯ 

ജയസ്താന്തോകമ- 
ജയ 

408 

൨൦ 

൩.൦ 

൫. 

൬൦ 

409 
1170 75 1275 60 00% ൧൪ /0ല൧/45 

ഥഃ 

൪0൮ 

229 427 ൨ 7020 4) 

6/00//0ലഥ് 25 

ഒട. ഗുട്ട. 

എന്നിടയ൯ സ്സേഫരാജന്൯ 
തന നന്ടെങ്ക്ല ലോഭം 

ഞാനമ്വന്നും താനെനിക്കും 

എന്നാല് മുട്ടില്ലെനിക്കു. 

ജു വനദിയിലേക്കെനെറ 
ദേഹിയെ നടത്തുന്നാ൯ 

പച്ചയാം ലുല്ലറങ്ങളില് 
മെച്ചമാം ഭോജ്യം നല്ലി. 

ഭോക്ഷ൯ ഞാ൯ വഴിതെററിചച താ 

സ്നേഹത്താല് മാം തിരകിി 

പഫിച്ച മെല്ലെ ചുമലില് 
മോദമായ് പിടണെച്ചം 

മുതു നാട്ടില് നി ക്രട്ടെക്കിത 
ദോഷം ഭയപ്പെടാ ഞാ൯ 

നി൯ കോല് പടിയെന്നാശ്വാസം 
നിവ രൂശെ൯ വഴികാട്ടി, 

എ൯ മുമ്പില് വിരുന്നൊരുക്കി 

നിന കൂപ നി നല്ല,ന്നു 
നിനു കാസാ കുവിഞ്ഞൊഴ്ടകും 

സന്തോഷാമത്യാശ്ചഷ്യഠം. 

നാളെ ല്ലാമിപിധത്തില് നി൯ 

നമ്മെക്ിലാ മുടക്കം 

നല്ലിടയാം നി൯ സ്തുതി ഞാ൯ 

ചൊല്ലട്ടെന്നും നിന് വിട്ടില്. 

ര് 

പിപി. 

എഴപ്പെട്ട ശിശുവാമീ 

യ്യൂമപ്പൈതല് ഏതഫോ € 

പശുക്രടട്ടില് പിറഭന്നോ നി, 

ജീണ്റുവ്ര്രും പുതച്ച 



സന്തത 

൨.൦ 

൩. 

10 

സാമാന്യ കിത്മനങ്ങര 

സുക്ട്ിക്കൊക്കെ സവ്യനാഥ൯ 

എന്നെന്നേക്കും താ൯ ദൈവം, 

താ൯ ഉന്നത മഃഹഠന്നത൯ 

ജാതം ചെയ്യുങ്ങീവ്'ധം. 

പീടട പ്ര്ൂം അപ്പം ഇലാ (ത്) 
അലഞ്ഞുഴ്ലുന്നിതാ൪ ? 

പാപം സാത്താന് ശക്തീയതു 

കണ്ടെ ദുഃഖിക്കുന്നതാ൪ ? 

ദൈവമാം രക്ഷകടനശു 

സ്വശ്ലൃത്തില് താ൯ നമക്കു 

ഭവനങ്ങധം ഒരുക്കുന്നു 

ഇല്ല കണ്ണൂനി൪ അങ്ങും 

ചോര ചിന്തി ഒഴ്ഴകാനും 

നിന്ഭ നിഷേധക്കലാത 
ഫാസ്യമാകുപ്പെടുവാനും 
അറ്ഥനായോ൯ ഇവനാ൪ £ 

ദാനം കൃപ ത൯ സഭമേത 

ചൊരിയും മാ മെദവം താ൯ 
പ്രതികാരം ശത്രുവിഥ്മേല് 

നീതിയായി നടത്തും താ൯ം 

അക്രമികലേട്ടരടെ 

ആണികളഠല് ക്രൂശിമ്മേര 

തൂങ്ങി നിന്ദ മ്ൂഷ്ഷ്യങ്ങളെ. 

ഏറഠിടുന്ന ഇവനാ൪ ₹ 

ജപിക്കും അനാദൃനായ 

മാ ദൈവം ഉന്നര്ത്തിരു 

വാഴ്ഴന്നവ൯ നിത്യനായി 

സ്വണ്ണുനഗരമതിത 

ന നിതി 

൪൧൧ 

% റ] 

7 7 //൧ 2020 07 05005 

12, 8. 6൭. 

യേശുവിനു ശബ്ദം ഞാ൯ കേട്ടു 
വന്നു വിശ്രമികു 

എന്നന്തകെ വേഗം വന്നു 
അഴലൊഴി ക്കുക.” 

ഞാനനു സരിച്ചവനെ 

തഡ്ഠാഡ്യിത ചേരാനായ് 

വിശ്ര്രാമസ്ഥലം കണ്ടു ഞാന് 
യേശുവ്.൯ മട്ടിയ ത. 

൨.൦ 

4] 
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യേശുപി൯ ശബ്ദം ഞാ൯ കേട്ടു 
€ജു്(വജുലം ഇതാ 

ദാനമായ് നീ വന്നിതിഗെ 
പാനം ചെയ്യിട്ടക? 

ത൯ ദാനത്താല് ഞാ൯ സ്വസ്ഥനായ് 
ഹ൯ ആത്ഥം ഉണന്ൂ 

ഞാനവനിരു വസിക്കുന്നു 
ഇന്നും ഛമന്നക്കുമ, 

യേശുവിനു ശബ്ദം ഞാന് കേട്ടു 
“ലോകവെളിച്ചം ഞാന് 

എന്നെ നോഷി പ്രകാ ഴികു 
എന് (പിയ ശിഷ്ചനേ? 

തരുക്കാണം നോക്കി 
ഷന സ്മ്യുനായ് കണ്ടു തന്നേ ഞാ൯ 

ഭൂയാത്രനാശ തിരുംവരെ 
കണും ഞാ൯ അവനെം 

മം ജു 

ര:൧ ൧ 
ഗ്യ & 

16൦: 1170 7020 /7നുഡ് 77൧ 7017൮ 

ഥം 

607777" 

൧, 1. 
കേഷശക്ക കേക കാഹളം 

മോചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം? 
ദൈവത്തിന് പിള ംബരം 
മോചനം സ്വാതന്ത്രം? 

നാശമാകും ഏവക്കും 
ഭഗ്ൃയയോവേല് വത്സരം 
ഷഘോഷ്കിപ്പി൯ എല്ലാടവും 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം, ? 

ചൊല്ലവ'൯ കാരാഗുഹഫെ 
മോചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം" 

കേശക്കവി൯, ഫേ ബഭ്ധരേ, 
ദുമാചനം, സ്വാതന്ത്ര്യം? 

ക്രൂശിന് മീതെ കാണുവിന് 
ന്തൃമാം ഉദ്ധാരണം 
യേശുവോടു വാങ്ങുവി൯ 

“മോചനം. സ്വാതന്ത്രം. ? 

മു ജുന്മാരെ രക്ഷ്മിപ്പാഷ ് 
മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം 

ശിക്ട രാക്കിതഴിക്കുവാ൯ 

മോചനം സ്പാതന്ത്ര്യം? 

11 

ത 
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ദൈവ സ്നേഹം കാണ്ടവി൯ 
വാഴ്്രവി൯ ത൯ കാരുണ്യം 
നിത്യജീപ൯ പ്രാപിപ്പി൯ 
“മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം.? 

൨ 

മേരു വാനോ൪൯ ഷോകി[ച്ചിട്ട്ടെ 
മഹോന്നതം മുഴങ്ങട്ടെ | 

ഹല്ലു -ഡ്ക്രാ ; ഹല്ലെ |്ല-1യ. 

രാം പാപഭാരം മാദുവാ൯ ക 

മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം" 

മഠയസേവ തീരുവാ൯ം 
പി കനത്ത 

യാ ഫലള്ലെ[ൂ-[യാ; ഹല്ല [ടൂ 
ഫാ! സൊഭാഗയ വാത്തയെ 
ഫുങ്ങനെ നിഷ്ഷേധിക്കാം 

ഇത്ര വല്യ രക്ക്യെ 
മോചന -, സ്വാതന്ത്ര്യം.” 

ഹാ ! പറുദിസായി രു വാഴ ന്നോ രേം 

പാടിചൊല്ലിടി൯ ശൂ | മാന്മാരേ 

ര്ധ 

ശോഭിച്ചു മ്ന്നുന്ന ഗോലഗ്ര]ഫങ്ങ [മേം 
വാനങ്ങളില് ചൊല്ലി൯ താ।രങ്ങ। മം 

[യാ ; ല(ല_ തു വസി ഹല്ലെ ല്ല. [യ ; ഹല്ലെടൂ-[ഠ 

€ മോചനം സ്വാതന്ത്യം” ൭ 

തകം വേണ്ടാ ഭൂമിയില് 

യഥോചനംട സ്വാതന്ത്ര്യം? വിസ്പിണ്ണവമണ്ഡ്രലം 

വിശുദ്ധാത്മ മ(൫൫യാല് ഗംഭിര ഇടിമിന്നലുകഠം 
ഉണ്ട് പൃഴ്ണു നിശ്ചയം ഒന്നിച്ച ചൊല്ലേണ 
പ്രാപിക്കാം വിശ്വാസത്താല് സന്തോഷ്വഗി[ത്വമായ് 
മോചനം, സ്വാതന്ത്രം.” 

തആകാശ മേഷക്കഗസ 

ഹല്ലെ്ലൂ- യ്ക്ക. 

൬൦ വവ്വതതക്കഗ കേധകുട്ടെ ൬ 

രേമാചനാം സ്വാതന്ത്ര്യം? സദ്ര തിരമാല 

ആഴങ്ങഠം മുഴങ്ങട്ടെ വന്മാരികാറഠു[കഠം 

മോചനം സ്വാതന്ത്ര്യം? ൩ത വേനൽ പക്ഷകാലം 

ല്വ്പും കേട്ട ചൊല്ലട്ടെ ഘ്മാവ്വനങ്ങ മേ. 

“യേശുനാഥാം” വന്ദനം ഒന്നധകെ നിന്നുകൊ (ണ്ട്) 

. സ്തുക്ടിയെല്ലാം പാടട്ടെ ഇന്നാത്ത്ഘോഷ്ച്പ്പ'൯ 

മോചനം സ്വതന്ത്രം. ഫല്ലെല്ല യാ. 

൭ 

കോമഭ. പക്ഷ്മി വൃന്മ്യങ്ങളെ ല്ലാം 

41.2 ൪ ൧൨. ഏകമായ് ക്രടി[പറിന്നു ചൊല്ലില് 

42710൦ 617൨22 200776 070) ഹല്ലാ ; ഫല്ലെടൂ- [യ 

2770 ൧/൨/5൪ ൮ 

സ ട്ടില് വസിക്കുന്ന മൂ[ഗങ്ങ]ട, 
പാട്ടില് ഒരുമിച്ചു ചെട്യല്ല്ടരവി൯ | 

ഹല്ലെ്ല്[യ്യാ ; ഹല്ലെലൂ-൦ 

ഏല്ലാരുാ പാടിസ്മൂതിപ്പ൯ 

ഹല്ലെ]ല്ല-[യ്യാ 
ന് 

ചൊല്ലി൯ സന്തോഷ ഗീതങ്ങഠം, 

മഫത്വ രാജ്വിന്നു നീങ്ങാം 

ഹല്ലെ ല്ല- യാ. 

മേടുമലകമം ക്രടിചൊല്ലട്ടെ റ 
 താഴ്ചുര ദേശം-പാടുടക്[മോദ്യമായ് 

ഹല്ല്യ്ല-്യയാ ി ഹല്ല -[യ| 
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൧ഠ ൨. നി൯ സഭയുഴലുന്നേ 

മാ സമു ആഴം മ[ഴക്വടെ കക്കുതധില് ആകവെ ര് 

ഫല്ല്യെല്ല-യ്യ്യാ നീ അരഭതാട്ടരടവേ 

൯കരങ്ങം ആകെ ഏറമുചൊല്ല്ട്ടെ വാസം ചെയ്തു, യേശുവേം 

ലാല്ല - 90. ൩൦ സ്നേഡ കയ്യാല് താങ്ങുകേ 
൧൧ ശത്രുവേ അകറഠുഭക 

ത്മാധികത്തന്നിക്ടമാം_നിത്ൃ. നിത്യാശ്വാസമേകുക 

ശാന്വ്വുമീതു കേ അടിയര് യാചനം തു 

ഫ്ലയര്. രം നിഥ്മലോപദേശത്താല്ം 

൧൨ നിത്യം പാലിചിടുകം 

കിസ്മുവിന്നു സ്വികായ്യമാം_സ്വ_ നിന്നില് ശരണും വെപ്പാ൯ 

സ്്യഗാന്വവും കേഴ അടിയ൪ യാചനം 

ഫ്ലൂ ൫, സഭയെന്നും സാക്ഷമിപ്പാ൯ 

൧൩. സുവിശേഷം ഫോഷക്കിപ്പാ൯ 
ര്തു പാടുന്നു നാഭമപ്യരുംം നി൯ വരവറിയി പ്പാ൯ 

ആഅതാല് കേഴ അടിയര് യാചനം 
ഹല്ല്ല്ല്ല-[യാ 

നം ശാന്തി ക്മേമം നല്ലെണം ലരും പ്രതിപചിക്ക്രന്നി- ഭിന്നതകഠം മാറെറണം വാക്യം . ക്രിസ്മുവിര ഒന്നാകെണം 
ഹല്ല യ്യ കേ അടിയ൪ യാചനം 

ഫര് 
9൦ നക്ജമായതൊക്വെ 

നീ൯ സഭയ്ക്കു നല്ല,ണേ. 
സവ്വവും പണ്ടേപ്പോലെ 

കേ അടിയര് യാചനം 

രും ചേന്നു പാട്ട ട്ടെ 

ല്ലെല്ലയ്യാ-താത്വനും 

ലല്ലയ്യഠ) സുത്വനും 
ശുര്ധാത്മന്നും ഫല്ലയെല്ല.-1യ്0ം 

൧൫ ൮. സ്നേഹൈകു സമാധാനം 
൬0ഥനാം ത്രിയ്വേകനെ|ന്നും യും 

ല്ല്ല്ല-[യാ ; ഹല്ലില്ല. യ്ക്രാം പാലിച്ചിടുവാ൯ നിത്യം 

ഹല്ലെ ലൂ... യ. കേമ അടിയര യാചനം 

൯ം സാധുക്ഷീണര കുരുടമ 
നക്ജുമായോ൪ അത്രയും 

12 ൪൧൩ തേടിക്കണ്ടു ഉചക്കുവാ൯ 
കേ അടിയ൪ യാചനം 

14൩ ൨ ൨൦ ൩൧൦൦൨ ൧ സഭ ച്ചുഃടാടുണരാ൯ 
സഭെക്കുവേണ്ടിയു മൂള ലതത്താനി പാലക൪ ബലപ്പെടാ൯ 

വേലി ചുവും വിശുവാ൯ 
൫൦൧൪ 7/0 "൨/൦, ൫0൧ 77൦ 6072 

ഭ താത സൂതാ ശുദ്ധ്യത്മാം 

നാഥാ ദൈവത്രിയേകം, 
സന്നിധാനത്ത ല് നിന്നു 

കേശ അടിയ൪ യാചനം 

കേശ അടിയര് യാചനം 

ഥം നിന് ഇട്ടയ൪ ഏവരും 

നിന് സഭയ്മര പോഷണം 
നല്ലി പാലിചിടേണം 

കേശ അട്ടിയ൪ യാചനം 
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റു ൭ ൫ ൫ ൧൨. കുററം വിധി നിക്കണേ "/ ബി ൦൮0 മഇിന്ഡയട 
അനുഗ്രഹിക്കണമേ 
ചെയ്യു വേല ആകവെ പരിശുഭ്ധാത്മാപിന്നായി 

യകേഠ അടിയര് യാചനം അപേക്ഷ 

൧൩.൦ നാണിച്ചു കുനിയുന്നു 414 ് 

മുഖം മൂടി വീഴ്ചന്നു "00൧൦, 270 ൨1005, 0/7” 50025 

സ്നേ തി ഏരിയുന്നു 20250020” 
കേ അടിയ൪ യാചന. 

ഥം ദൈവാത്മാവേം വന്തുതുക 

ഫരംം നിന് ഉന്നത വിളക്കു എല്ലവേ൪മേലും വിശുക 
സഭയെ യോഗ്ൃമാക്കു തിയാല് കത്തിക്കു ഞങ്ങളെ. 
ടിപൃ ദൂതു ഘോക്കിപ്പാ൯ ഉത്തമാഭിഷേ കാത്മാവ്വേ. 

കേഠം അടിയര് യ്ചേനം ൨, അദയഗ്രഫ തൈലമാം നീ 

൧൫. നി൯ സഭാ പിലകിഹേ ആശ്വാസം ജിവന് സ്നേഹ തീ 
ശോഭയോടെരിയണേ നി൯ ഏഴിരട്ടി നല്വരം 

ഫ്വോര ക്രരിരുളിലെ തന്നനുഗ്രഹിചിടെണം. 

കേ അടിയര യാചനം 
൩.൦ നിത്യമാം (൮) 5:0ശം ദൂലം 

൧൬൦ നല്ല സാക്ഷിയാക്ക കേ മാറുക ഇരുഗം അശേക്ം 

ചിന്നിപ്പോയ മക്കമെ മുഖശോഭ സല് പ്രമോദം 

ഒന്നായ് ചേക ക്രട്ടിലെ നല് കീടേണം കൃപമൂലം 

കേശ അടിയര് യാചന.ം 
രംം ശത്രുവെ ദൂരെ അകററി 

൧9൭൦ കരൂശീനാല് അണ്ടിയിക്ക തന്നി പി തു 

ഈ സൈനസ്പ ജനങ്ങളെ. നീ നടത്തിടുന്നിടത്തു 

നഷ്ജം ദുഃഖം സഫിപ്പാ൯ ഇല്ല യാതൊരു വിപത്തും. 

കേ അടിയര യാചന. 
൫. ഏക സത്യ നിത്യ ദേവാ 

൧൮. പേന്റുണ്ടത്തെ ജയിപ്പാ൯ താതാ സുതാ മാ ശുദ്ധാത്മാ 

സവ്യജാതിയെ ചേഡ്റ്ാ൯ നിന്നെ അഠിവാ൯ സഹായം. 
എവി 

സഭയാകെ പാഠഥഗവാ൯ തന്നനുഗ്രഹിച്ച ടെണറ. 

കേ അടിയ൪ യാചന. ഫ്ന്നേക്കും സ്മൃത നിനക്കേ 

താത സുതാ ശുദ്ധാത്മാവ൮േ. 

൧൯൦ മഫഹത്വമാക്ക വേഗം 
നിക്കു കറ ചുളു.ക്കം 
നല്ല,ക നിന് വെളിച്ചം 

415 ര ൫൪ 

കേഴ അടിയ൪ യാചന. "(004൧൭ 707) /205/, 0227 50175 
നു ി 

൨ംം നന്നും ക്രടെ പാത്തിടാ൯ 27760076 

ഭാഗ്യമനു ഭപിപ്പാനേ 1. ദ്. 

? യോഗ്യത നല്ലട്്വാ൯ 
ം വേശിക്ക 

കേഠം അടിയര യാചന, | ആത്മാവേ, വന്നാവേ 

അഗ്നിയാത കത്തിക്കെങ്ങളെ. 

സപ്പദാനം നല്ലയന്നോനാം 

അഭിഷ്ഷേകാത്മാവല്ലൊ നീം 
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ത് 

൨, നി൯ സ്വലേപനമല്ലയോ ൫. മതൃയന്പേക്കു മര്യന്നുമ്ളില് 
സ്വാസ്ഥ്വം രിവ൯ സ്നറേഫഗ്നിയും ശത്രുജയം നേടാ൯ം 
സന്തതദ്ദീപാല് ഞങ്ങടെ മത്യനിലിരട്ടികക്ടം 
അന്ധാത്മമാന്മ്യം നക്കുകെം ഏറഠതെത്ര സ്നേഫം ] 

൭.5. നിന് കൃപാഭിഷേകത്താലെ ൬൦ ഗുപ്യം തോട്ടത്തിലും-്ൂശി൯ 

ഇന൯പം നല്ലെങ്ങം വദനെ മേലും, സോദരരെ 
ശത്രുവെ നീകി ശാന്തി താ കക്പ്പെട്ട മരിപ്പാനായ് 
ശുഭം നി നായകന് എന്നാതം പഠിപ്പിചതും കാണ്. 

രം, പിതൃപുത്രരെ കാണ്ടിക്ക ൭൦ തി വിശുദ്ധന്നുന്നതെം 

അവരോടടൊന്നാം നിന്നെയും സ്പൂതി ആഴത്തിലും 
സന്തതകാലം ഞങ്ങടെ ക്രിയകളിലത്ൃത്ഭുത൯ 
നിതൃഗീതമിതാകട്ടെ നിയമനിശ്ച'ത൯, 

പിതൃചൂത്രാത്മാവേം, നനെ 
നിത്യപുണ്യൃത്തിന്നായി സ്തൂതി. 

൧.0൩ 
316 ൪൧൬ 41 ൪൧൭ 

7൮00 7/2 ൧700/25/ 7/2 420 “ച 0)/ 70 7/0 07-10, 7700 7.07 75 ൧/2 
ല്ല ന 

പ ഥം മോദം ഭൂമൌ രാജന് വന്നു 
൧ം സുൂതി പിശുദ്ധന്നുന്നതെം മേദിനി കൈക്കൊഴകം 

സ്മൃതി ആഴത്തിലും, ഫൃദയത്ങഠ തൂറന്നിട് ൯ 

ക്രിയകളിലത്വത്ഭുത൯ സ്വ൪സ്മുകക്ങഗം പാടി൯, 
നിയമനിശ്ചിതസം. 

൨. മോദം ഭൂമൌ, യേശു വാട്ടം 
മാശഷര പാടട്ടെ, 

1 ണാശമാകി സവ്ൃം.പാപം, ശൈലാം നിലംം ജലം ശില 

തടു: ന് പ സമസ്ം പാടട്ടെ. 
മു യ്യു ഭൂരക്ഷിപ്പ ൯ 

രണ്ടാമാഭാം വന്നും നം 

വേട്ഭൊ മുള്ളും ഭൂമൌ 
൩. മെയ്യ്യാലാദാമിന്നസാദ്ധധയ മ വന്നിട്ത്തോതാന് 

കായ്യ്യം മെയ്ക്കിത വിണ്ടും നന്മ വരുത്തുന്നു. 

ശ്രമിച്ച സാധിപ്പിചതും 

ഫാ, വി്ഞോനഃസ്സേഫം. . . ര. നീതിത്തേജസ്സേഹാത്ജുതം 
ജാതികശ കാണാവെം, 

ഒം, ത൯ സാന്നിഭ്ധും, താ൯ തന്നെയും കാരുണ്യം സത്യം നോക്കിത്താ൯ 

ത൯ തത്വമെന്നതാം 

മെയ്യ്ക്േ ശുദ്ധി ചെയ്യു, 

ധരണ്ടി വാഴ്ചന്നും. 



100 നോന്നസഥന ബഈന്ന 

(ട്ട 5൦൦0൩0 ാഠമ്പ്നഇ 

കത്ചാവിനെറ രണ്ടാമത്തെ 
വരവു 

418 ര൧൮ 

“7/൮ 27700072 ൨70൦ 0 1,07൨ 

൫, 9. 9. 6. 

ഥം വരേണംനി൯രാജ്യം 
ഭരണം തുടങ്ങി ം 

ദണ്ഡമാം പാപം നി൯ 
ദണ്ഡാല് നിക്കി കത്താ. 

൨. എങ്ങോ നിന നിമ്മല 

ശാന്തി സ്നേഹ വാഴ്ച ? 
൭ ല്യഠവിലേപ്പോലെല്പേഗ 

ദ്വേഷം നാസ്തിയാകും 4 

൩൦ കാമം, പാപ്ഠം പീഡ 

നിന്മൂ൯ നിശ്ശേക്ഷമായ്ം 

നീങ്ങും യുദ്ധം എന്ന 

വാക്ക സാഭ്ധ്യമാമോ ? 

രംം കത്താ നി൯ ശക്തിയില് 

ഉത്ഥാനം ചെയ്യ വാ 

നിന്നെ നോക്കീ ക്ഷിണ്ടി- 

ച്പോരെ൯ കണ തെളിക്കം 

൫. നിന്നെ നിന്മദിചവ൪, 
തിന്നു നി൯ ജനത്തെ. 

കാണുന്ന ലക്ഷ്ധ്യഞ്ജഗ്ന 

സ്നേഹം തണ്ുത്തെന്നു, 

നം ജാതി രാജ്ൃത്ഭങ്കിരു 

വാഴ്ചന്നിരുലഹോം 

പ്രഭാതതാരാ നി 

ഉ ജംപലിചിടുക. 

419 ര:൧൯ 

“(്വ൦൧/ ൫0൪, ൭/൧ 00 7 ടേ 

മു് 77 2” 

2, 1. 

ചം എന്തീകാച്ചും മാ ദൈവമെം 

അന്ത്യമോ സൃക്ടയത്ങാരക്കു ? 
ത്തി 

ൽ ദ്യോവു -- സ്വഗ്ലും 

വരുന്നു തേജോ മേഘത്തില് 

നരരി൯ ന്യായാധിപന്. 
മുതഷാര കാഹളം കേക്കും, 
പ്രേതക്കുഴി പിടും ; തന്നെ 
കാണ്മാ൯ ഒരുങ്ങാത്മാവെം. 

ആല്യമുയിര്തു ഭക്തന്മാര 
അന്ത്യ കാഫളത്തിങ്കല് 

തന്നെക്കാണ്ടാ൯ കേറി പാനെ 

തന്നോടു ചേരും മോദാതം 

രുന്നെ പ്രതിക്കിചോകില്ല 

പിന്നെ ശങ്കാഭയമുള്ളില്ം 

താ൯ നല്ലം നിത്യാനന്ദം. 

പാപികളേഠ ഭയന്നു തസ 

കോപപ്്യാപ്യി കണ്ടിടടം 
ഉയിക്യില് അവ൪ കാണും: 

ദയാ നാമ കഴിഞ്ഞെന്നു. 
കുസ്ീ൪ നിശ്വാസവും വൃഥാം 
തന്നെക്കാണ്ടാനൊരുങ്ങാതെ 

മു൯ നില്ല സംഭ്രമിച്ചം 

എന്തിക്കാഷ്ച മാ ദൈവേ. 

അന്ത്യമോ സുക്ടങ്ങാക്കു 
വരുന്ന തേജോമേഷത്തില് 

നരരിന് ന്യായാധിപന്. 

വാനം ഭൂമി" നീങ്ങും ദിനം 

ഞാനും കരശണഞ്ഞുനോകി 

തന്നെക്കാണ്ടാനോരുങ്ങുംം. 

11൦൭൩ 

സ്വം 

൫൪൫൩൨ 

“വ00മഥ സഗ ത? 22077 ൨൦000൦" 

റ). ംപവ്റ്. 

മുട്ികഠം സ്വർ പീഠെ 

ചൃൂടി൯ ക്ുഞ്ഞാട്ടിന്നു 

സ്വഗ്ലിതം മറെറല്ലാറെറയും. 

ദുബ്ബ്ലമാക്കുന്നു. 

ഉ ണന്നെന്നാത്മാവെം 

വണ്ണികു കത്തനെ 

നിന്നേകരാജനായ് നിത്യം: 

വന്ദിച്ചിടവനെം 



പ 

4.21 

സാമാന്യ കിത്തനങ്ങറ 

പാട്ട !ശ കന്യാസുത 

ദൈപാവതാരനെ. 

താ൯ ചം മുടിരത്നങ്ങാം 

ത൯ കൈ തന്നെ നേടിം 

ശാറോ൯ വൃഷ്കഫലംം 
ശാഖം യിശ്ശായ!യി൯ു 

സദാ കൃപ ചൊരിയും വേയ 

ഖെത്തെ ഫേം ശിശു താ൯. 

മുടി സ്തറേദഹശന്നു 

ച്ചടിന് ; ഇസം കാണാം 

വടട തേജോഭംഗിപ്വ്വം 
തന് കൈ വിലാവിലും. 
ദൂതക്കിതു നോഷാ൯ 

ഗതി പോരാത്തതാല് രം 
സാശ്ച്യ്യമിത്തേട ദാമമ്മം 
4 ചക്കു താഷ്ക്ി ലി ഷ് ൫ 

ത്ത 

റ്റ 

നേ, ൭. 

ശാന്തി രാജനെ വാ 
ണ്ട യ - ി ഴു 

പാപ്പി൯ ; യുദ്ധം നങ്ങ 
സൃതി ജപം മാത്രമാവാ൯ 
ന് 

ധരിക്കന്നാന൯ ചെകോര 
അനന്തം തസ ൮. 

തുമ.ച് തന പാഭെ 

സ്വ൪ റുഷ്ടയോലി സ്മെരഭ്യം. 
വിലസി പ്പി ക്കന്നും 

൫൦ 

പിതാപോട്ടം സ്വധാ 
സനെ നിന്നു നല്ലം 

ധന്യാത്മവോടും ഒന്നായ 
സ്വര രാജനെ പാഴ്ക്രീശ, 

എസ പേക്കായ് മരിച്ച 
രക്ഷകനേ, വാഴ. 
നി൯ സ്കൂതി തേജസ്സനന്തം 
നില്ല, ന രൃകാലംം 

൨൧.൧. 

67217 0 27090 0൮0൧൨ //0 72ല 

ഹട 

8. 7. 

ചേരും നാം നദി്ക്ക്ുരെ 

തിര തല്ലാത്തിരത്തു. 

34% ചഷ്യാ,. ് ക്ഷയ -- കണ്ണ്ണ് . 

43242 
% ് 

ള് ി 

2൨//ല൦ ൨ 277ഥലടെ 27 2/0 1" 
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ന്തം ചിത്തം ഖേഭിക്കാത്ത 

നിതൃത്വപ്രശോഭ യിരു. 
ച്ചേരും നാം... 

നദി കുക്കരെം ത്ര തല്ലാത്തിരത്തും 

ദുഷടാബ്ലിയാത്ര തിത്തു 
തുറമുഖത്തെത്തി നാം 

നംക്രരമിട്ട'റങ്ങുര്മ്പോരം 
സ്വശ്ശതീരെ ചേന്ന ട്ം---ചേരും നാം 

ന൩ടി കു സെധങ്ങഠം മിന്നും 
സ്വപ്പുരേ നാം എത്തുമേം. 

സൂഷ്യകഠന്ത തത്ഭ് ത്തിക 
ദിവ്യ ശില്ലപ്പണ്ടി താ൯---ചേരുംനാം 

ന്തി ജനഗീതം ച്യറാം 

ഗാനസുകം നല്ല,വെം 
സൂക്കിയി൯ മേല മാധുഷ്യാത 
പുഷ്ടിപ്പെടും സംഗീതം-_ചേരുംനാം 

ആശ്ലേഷം വേര്വിട്ടുപോയ 

വത്സരെ കാം വിട്ടും 
മഖദാപവില് കണ്ടവരി൯ 
വാക്ക കേമം നാം അപ്പേ- 

കേരുംനാം 

സ്വജനടത്തെ ചേപ്പാസ വരും 

രാജനെ നാം കാണുമ്പോ 

തന പ്രന്ധാദം നേടി സിംഹ 
സനത്തിലി ര്ക്കം നാം ചേരുംനാം 

11൦ /ധ് പ് ഠി 

൭ഭെവവ്വ ചനം 

൪൨൨. 

(_.. 14. 

കൃപാ പിതാ, നി൯ വേദത്തില് 
തേജസ്സ് നിരന്തമേം 
ഈ 81൮൮) വാകൃങ്ങദക്കായി 
സ്മൃതി നിനകൊെന്നു -ം 

ക്ഷീണ ഫൃത്തി ന്നാശ്വാസത്തി൯ 
ഉറവയുണ്ടതിര. 
ദാഹിപപ്പാക്കു വേണ്ടുന്നതും 
വിശ്രമവും കിട്ടം. 



408 224111, 2ന്സ്ന്ദ 
ത്തന ഇത്തി 

൩൨. ധേശുവി൯ ശബ്ദത്താലതു 
വിശരന്നെങ്ങും ശാന്തിം 
൭൭ ധനൃശബ്ദം നല്ലം നി. 
ത്യാനന്ദം ജീവനും, 

ഈ ദിവ്യവാകൃങ്ങ൦ ന്െറ 
ൃതൃനന്ദം സദാം 
പുതു ഭംഗ പ്രഭ വൃദ്ധി 
അതില് ഞാന് കാണട്ടെ. 

സ്ന്റേഫനാഥാം ദ്പൃഗുരോ 
സഫവസിചെട്നെ 
നി൯ വാക്യം സ്നേഹിച്ചു നിന്നെ 
കാണ്മാ൯ പഠിപ്പികു. 

ച 
വിശ്വ സ്പം 

0൨ സ്സ് 323 
2൨0002 മല 57൮൨2) ൧020 

1.. 14. 
എത്ര വ൯ കാററടിച്ചല്പേം 
എത്ര ദുഃഖം വഷ്ധിച്ചാലും 

ശാന്തസമദ്തം ഒന്നുണ്ടേ 
കൃപാസനക്കിഴില് തന്നെ. 

തോക്ഷതൈെലം നമ്മുടെ മേരു 

യേശു പിക്ക്കുന്നിടമോത്താല് 
മാധൂഷ്യതരഥതല്ലോ 

രധിരാ്ര 1 കൃപാസനം. 

ആത്മാക്കഗ യോജിച്ചു തമ്മില് 

സമ്മേമിക്കന്നോരിടം താ൯ 

ദൂരസ്ഥരാം വ ശ്വാസികഠഗ 

ചേരുമി കൃപാസന മു൯. 

ശുദ്ധരത്തല് കക്ഷത്തിലും 

ശത്രക്കെ ഓടിപ്പാ൯ും 
സഫായത്തിന്നങ്രോട്ടോട്ടം 

ഇലലെന്നാലി കൃപാസനം ? 

ഇന്്യബന്ധം നീങ്ങി നാം പോം 
ഗൃധ്ര 2 ഷിഠകടിചേറി 
വരും സ്വ.മെതി രേററു 

വാഴ്ചം തേജസ്സ് കൃപാസനെ, 
രെ രെ 

1 രധിരാദ്രം - രക്തംകൊണ്ടു നനഞ്ഞ, 

424 ൭൪൨൭൪ 

11772 200ഥ 7240 ൪ മല 

1൨൫8: 11.9: 

നദി തുല്യം ശാന്തി വരട്ടെ൯ വഴിം 
ഖേദങ്ങഴാ തല്ലട്ടോമും പോതം; 

ഹുന്താകിലുമെ൯ വഴി കാണിചശും 

ക്ഷേമംതാന്, ക്കേമ: എന ദേഫിക്കും 

ക്മേഥം സ ദേഹാമ്ട 

ക്ഷേമം താ൯ ജേമ്മംഫൃ൯ 

ദേഫിക്കും 

വരട്ടെ കക്ഷം സാത്താനാത്തട്ടെ 

പോരാത്തതലലെ൯ വിശ്വാസം 

ഹഎ൯ നിധതിയെ ആഭരിച്ചാനേശു 
ഫുന്നത്ഥ:വിന്നായ് ചിന്തി രക്തം, 

ക്ഷേമം താന--- 

ത൯ കരശോട൯പാപം സവ്ൃംതറക്ട 

ഞാനതിനി വഫിക്കേണ്ടാ 

ഫാം എന്താനന്ദംം എന്താശ്ച്യ്യവാത്ത 

കത്മനെ വാഴം ൨9്ലസ ഭേഫീ. 
ക്കേമം താന--- 

ജീവന് ഹനികിന് കരിസ്മ, ക്രിസ്തു 
താ൯ 

കവലിയടട്ടെന് മീതെ യോദ്ദാ൯ 
ഒിപമളുതുകമളിത നീ ശാന്തിതരു_ 

ന്നതാലെനിക്കാധി വന്നിടാ. 
ക്ഷേമം താ൯-- 

സ്വറ്റം വേണം കുത്താം ശുൃശാനമല്ം 

കാക്കന്നെങ്ങം നിസ വരവെ. 

ദൂതകാഫമള.മേ, കത്തുശബ്ദമേം 

ഗൃ പ്രത്യറശം ഭാഗൃശാന്തി. 
ക്ഷേമം താന്൯--- 

നിം 

9 ഗ്ൃധ്ര ടകഴ്ട്കനെറ, 



സാമാന്ത്യ ശിത്തനങ്ങഠര 109 
ന ാന്ന്ത_ാ 

ര൨൭൫ 1.ഠസ൦ 405 

477൭ 602 0) ൫0൪ 40൭5 0777 ൧0 അകഥ് സ്സ്റേഘം 
൮ ൨൮൮ 424൫ ൪൨൬ 

6 7) 

ഹം യുഭ്ധേ രാജമുടി നേടാ൯ 7,020 ൧/2/720 ൪/7 700 ൨൧൧൧//7/൧ 
യാത്ര ദൈവസുതന ൭. റു 
മ൯ പോകുന്നു ത൯ ചെംകൊടികം 
ത൯ വിന് ചെല്ലന്നതാ൪ ₹ ൧. ദിവ്യർസ്സേഹം, ശ്രേഷടതമം 

കമ്ടപാത്രം കുടിക്കന്നോ൯ം ഭൂവിത- വന്ന സ്വ൪മോദം 
ക്രേശത്തെ ജയിച്ചോ ഞങ്ങളില് വസിച്ച നിസെറ 
ക്ഷാന്തിയില് തന് ക്രുശെടു പ്പോ൯ രമ്യ 2 കൂപ ഏഏരികു, 
ത൯ പി൯ ചെല്ലമവ൯. 

൨. ആദ്രതതന്നെ നി യേശു 
൨. പ്രേതക്ക ഴിക്കറ്പ,റം ക ം അനന്ത ശുദ്ധ സ്നേഹം. 

ണ്ടാദയരക്തസാക്ഷി നിന് രക്ഷ തന്നു ഞത്ഭടെ 
വീക്ഷിച്ച നാഥനെ സ്വസ്റേ ചഞ്ചല നെഞ്ചത്തില് ൮. 
രക്ഷ്മി പ്പാ൯ യാചിച്ച. 

മൃത്യു ക്ലേശമദ്ധ്ൃത്തിലു൦ ൩൦ വല്ലഭ രക്ഷകാ വന്നു 
കത്ത൯ ക്ഷാമിച്ചപോല് എല്ലാക്കം താ നിന് കൂപ. 
പ്രാത്ഥിച്ച ത ഹിംസകക്കായ്ം വാ വേഗം പിന്നൊരുനാളൃം 
ത൯ പിര ചെടുന്നതേ ? വിടൊല്ല നിന്നാലയംം 

൭, ആത്മസ്ത്റാനമേററാരല്ല രം സദാ നിന്നെ വാഴ്ക! ഞങ്ങ 
തേജോവ്വതസംഘം സേവിക്കും സ്വര സേന പോൽ. 
പ്രത്യഠാശയാല് പന്തിരുവ൪ നിതൃജപ സ്മൂതിക ളാല് 
മുത്യ കൂട്ടാക്കാതെ കത്തിക്കും നി൯ വ൯ സ്നേഹം. 
രൂരവാമ്മം സിംഫവായും 
നേരിട്ട നിദയം ൫, സിദ്ധിക്ക നി൯ പുതു സുക്ടരി 
വെട്ടുവാ൯ ഗമ൭൦൨ കൊടുത്താ൪, ശുദ്ധികര് ച്ചെങ്ങ ലെ 
ആരവ൪ പി൯ ചെല്ലം ? പ്പഴ്നാമായ് നിന്നില് പുതുക്കി 

ണ്ടികു നി൯ വന് രക്ഷ്ച, 
രാം നര, ബാല൪, മാതാ കസ്യാ 

ഒരു ശ്രേഷ്സൈന്ൃം ൬. തേഴജുസ്സിക്കല് തേജുസ്സ്റേറി 
ഭസുരാജജി ധരിച്ചു സിം. സ്വദ്റ്േ ഞങ്ങ ഹൃത്തിടും 
സന 2൯ പാടും. ഷിത്രം 4 സ്മൂതി സ്സ്റേഛേ മുങ്ങി 

കടും തുകെമേക്ഷേ ചെന്നാ൪ വെക്കും നി൯ മ൯ കിരിടംം 
കൊടും നോവേററിവ൪ 
നാഥാ ഞങ്ങള്ക്കും താ ക്ടുപ 
അവരി൯ പിസ ചെല്വാ൯. 

ട രമ്യ സന്തോക്കഃദ്ള. 

ഗള.ം -- കഴുത്തു, ഉ ഭാസുരം 5: ശോഭയുള്ള 4 ചിത്രം ആത്ചയ്യം. 



൧ഥ൧ഥനഠപ൧ ഹഗ്ുട 

427 ര൨ ൭൨. 
& 

.0/ 2/5 90777 ൨ 40507700 707720 

ടം 

ഥം മോദദമാടെ കുത്തനെ 
തിക്കാം, താ൯ നല്ലവ൯ 

ത൯ ദയ നിത്യം നില്ല,ടരഠ 
ത൯ വിശ്വസ്മ്ത സ്ഥിരാ. 

൨. താ൯ ഉദൈവാധി ദൈവമെ, 

തന൯ നാമം പ്രകിത്തിക്കാം--- ത൯ദയ | ൯, 

൩. താന് സുക്ക്ടിച്ച ഭൂമിയെ 
ത൯ ശക്തി ല്യോതിപ്പിച്ച-- ത൯ദയ 

രം സ്വത കാന്തി സൂയ്യനെം 
സ്ൃക്ജരിച്ചു വകര വാഴ്ചാ൯- ത൯ദയ 

ം. 

42 
൫, ചന്ദനും താരാ മദ്ധ്യേ 

രാത്രി ശോഭിപ്പാനാക്കി__ തസ ദയ് 

൬൦ ഫല്ലാജുവിക്കും ത൯ കൈ 
നല്ല,ന്നാവശ്യ ഭക്ഷ്യം_ ത൯ദയ |” ” 

൭൦ തന൯ മഹത വുണ്ടൃത്തെ നാം 

വണ്ണിച്ച സ്തൂതിച്ച് എ ത൯ദ൭യ 

൮ം മതൃകറണ്ണ്ിനെത്തത്തേ 
സ്വഗ്ലവാസമഭഭവന൯--- ത൯ദ൭യ 

428 ൪൨൮ 

* 770)” 271ലല്ട ൨0൧൧777൦55 ൪5 7/൦ 5022൧5 

[നിം 

ഥഃ ഫുണ്ണ്മ് ൭0 ക്പാടനം 

ഫന്നും തരുന്നതി. 

നെന്തേശുവിനു കൊട്ടുക്കും 

എഏ൯ ദേഫി, നന്ദിയായി 

൨൦ പന്തം നീചഫൃത്ത് ത നിന്നു 

എന്തു കൊട്ട്കേണ്ടു ? 
എ൯ വുണ്ദയം പാപ എണ്ണം താ൯ 
എന് സവ്യമോ ശ്രുന്യറ, 

കത്ത൯ തന്ന മാനങ്ങശക്കായ് 
ഇത്ഥം 2 ഞാ൯ ചെയ്യിട്ടം 
രക്ഷാപാത്രം കയ്യിലേന്തി 
(പ്രാ ത്ഥിക്കും ദൈവത്തെ. 

പുന്നപ്പോലരിക്കരുടെ 
നന്ദി പ്രതൃപ്പണം 
കിട്ടിയ ദാനമോത്തേറെ 
കീട്ടാന യാചിക്കതാ൯. 

ത൯ സ്വേവയ്കു, ഞാനയേ:ഗ്ൃയ൯ 
എന്നില് പുണ്യാം നാ സ്ലിം 

എന്നിലോ സവ്യം ത൯ ദാനം 
എന്നു ഞാ൯ ഘോഷിക്കും. 

। ൪൨൯. 

7777 70 7/6 .07ഥ"5 ൧4707716 

ന 

ദാപിദ്ലും വ൯൨വു൭൪൯ 
മദൈപാഭിക്കിക്തനെ 

വന്ിപ്പ'സ, ത൯ ഭരണം 
വപന്നിതാജ്ഞാ കാലംം 

ബധ നിക്കി ബദ്ധക്കു 

സ്വാധിനം കൊടുത്തു 
ന്തിഭരണം ചെയ്യാന് 

താനിതാ വരുന്നും 

വൃഷ്ടി ഭൂമിക്കു നല്ലം 
വൃക്കിമ പ്പോല് താന൯ു വരും 

തോഷ സ്സേഫാദി തന്മു൯ 

റുത്ും പോല് മുമെ.ക്ടംം 

രഗ്രട്ൂൂുതനായ് ശാന്തി 

അദ്ദ മേത മ൯ പോകും 

ഗിരി പി്മന്൯നറപ്പായ് 
പരും ന്തി താഴം 

മന്നര വണങ്ങിത്തന മ൯ 

പൊൌന്൯ ധൂപം അഡ്ലിക്കും 

1 ഇത്ഥം ഇവ്റ്കാരം 

ടു വൃക്ഷി ടട മഴ. 3 അദ്രി - മല. 
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നത നനാ നന്ന് 

സ്വയ ജാതി വന്ദിക്കും രം പല്ൃത്ഥം താന് ധാരാഭദാനമോരോ 

സവ്ൃരും സ്മൂതിക്കും. ന്നും 

തപ്പോദാനങ്ങളു മായ് വ്യത്ഥം പ്രസ്ധാദാത്ഥ ദാനങ്ങമൂ.ം 

ദ്വിപകുപ്പതക്രടട്ടം ഏററം (വ൮സ്പാദം സുഫൃദ്യ വന്ദനം 

കടല് ധനമപഡ്ഡിപ്പാശ സ്വാദൂതരം തനിക്കേഴ പം 

ല് ൭. തറുത്രരിലോജസ്വിതോത്തമാ, 

രംം നിത്വയവപ്രത ജപങ്ങധം ല്യോതിച്ചു തണയ്ക്ുണം ഞങ്ങളെ. 
ഉദ്ധരിക്കം തനു മു൯ പ്ലവ്വതാരാ ചക്രവാ£ഒ വ' ളാ 

വര്ദ്ധിച്ചിട്ടം തന൯ രാജ്യം എകികേശുക്കഞ്ഞി൯ തൊട്ട'യോകേംം 
അന്തമില്ലാ രാജ്യം 

ക്ഷിണനാര നട്ടവിത്തെ സലി 

പും ൦ 13൦1 ടന 
ഉലയും ലബാനോസ പോല് 

വളഭന്നു ത൯ കായ് കഷം പരീിശുഭ്ധാത്മാപ് 

൫. ൩൮ ശത്രുവെ വെന്നു 43) ര൩൨൧ 

സിംഹാസനേ വാഴ്ഠം 

സവ്ൃക്കം ആശിസ്റ്സ് നല്ലി 62777 ഗല, ൭/൨ മ 275 
സല്വകാലം വാഴം. 
മാററൂുവാ൯ തന് നീയമം €. 14. 

മററഠാക്കും സാധിക്കാ ചം പ്രാത്ഥന കേ ദൈവാത്മാ, നി൯ 

നിത്യം നില്പും ത൯ നാമം സ്വന്തമാകി ഗൂഡം. 
നിത്ൃസ്സേഫനാമം. കൃപാ നിഠവിലിറങ്ങി 

430 വറ വരിക മഹാത്മാ. 

“227795 ൭70 0൧6൭4 07 76 50775 ന? മം പി 
൨ 270 77077772 വു; ക 

11, 10. ന്തിജന ജിവ പാതെ 
നി താനേ നടത്തുകം 

കം പ്രാത ലുത്രതിലേ. ജസ്വിതോത്തമാം 
ദ്യോതിച്ച തുണയ്ക്ുണ്ം ഞങ്ങളെ. ൩. മേധാദൃഗ്നി പോല് വാ ഞങ്ങളില് 
ഘ്്വ്യതാരാമ ചക്രവാമഉ. വിഭൂകാ, ഫുദയ ശുദ്ധിക്കായ്. 

പ്കിക്കേശുക്കുഞ്ഞി൯ തൊട്ടിയോലേം. ക്രിസ്മന്നു ഞങ്ങടാത്മക്കേഠാ 

ശുദ്ധയഗമാവറന്൯. 
൨൭ ഫഹൈമത്തുളളി വി മങ്ങുന്നു തൊട്ടിമേല് 

ശഗേകുല മദ്ധ്യേ താണു ത൯ തലം രാം ഫിമം പോല് വന്നീ നാഴിക 

ദൂതരു പസിക്കുന്നുങ്ങുന്നോനെം ശുഭം പ്രതിഷ്ടികകു, 
രാജാ കത്താ, സവ്ൃക്കും രക്ഷകാ.” വന്ധ്യ ഭൂമി വൂകഴ്കും നി൯ 

സ്വന്ത ഫല (൮ നി 

൩. എത സഷ്ഷാനംനാം സമഡ്ഡിക്കേട്ടു 4 

ഏദാം സൃഗന്ധം, ദിപ്യാപ്യണമോ 4 ൫, പ്രാവൃുപോല് വാം വിരിക്ക നി൯ 

വാരിധിയി൯ മുത്തോ; ശൈലരത്ത വ്രേമചിറക്ുകഠം . 
[മോ ? മേതസഭപോത ധന്പയായി 

. ആരബ്മുമൂരോ, സുവള്്ും താനോ ? ഭൂസ്ഭയും ത്രാ൯. 

1 പേനും സൂക്ഷിക്കും, ടി (്വസ്പാദാത്ഥ -- പ്രസ്ധാഭത്തിന്നായിട്ട്. 
32 ഏ്വ്ൃതാരാ- കിഴക്കി൯ നക്ഷത്രം. [! മേധം ജ് യയറുഗഠംം 



1142 ൧൩൩71047, ണാ 
കിട പി 

ന. പ്രാത്ഥന കേ മദൈവാത്മാ, നിന് [൨൦ ക്രിസ്തു സ്ലേഹത്തിന്മുറദും 
സ്വന്തമാക്കി ഭൂമി. മാധൂയ്യ കരപവുംം 

കൃപാ നിറവിലിറങ്ങി പൃഥ്പിജല്ചം രചിചേ൯ം 
വരിക മഹാത്മാ. തൃപ്ൃപാനം വാനിതം 

ത൯ കവ സാഗരം പോല് 

് ) യ തത്ര വ്യാപിക്കുന്നേ 
൧20 0/൨, 77൦൭൧ 4970770206 507075 നിമ്മല തേജസ്സത്രേ 

൧. 0.൮൧. ട ഇമ്മാന്വേത ദേശേ. 

ഥം ഇത്തേജാത്ഥാക്ക്കെത്രോജസ്സ് ൩൦ ജ്ഞാനസ്സേഫത്തില് നെയ്യാ൯ 
ഏതിത്തേജുങ്കികഠം ? താനെന്നായുജ്ലയാലം 1 

നിതൃദിന ഭാഗ്യത്തവ൪ സന്താപഫിമം പോലും 

ഫ്ത്തിയ.തെങ്ങനെ ? ശോഭിക്കും തസ സ്റ്റേഫാല്തം 

മാ കഷ്കം വിട്ടി വര ദീപ ഇത്ഥം ചെയ്യും കൈകശക്കും 

രാജുത്തു വന്നെത്തി. ഫൃത്തിന്നും വന്ദനംം 

ഇത്തേജാദിക്രിസ്മുരക്തേ തേജ്ടാസനസ്ഥന്നു താ൯ 
ശുഭൂമായലക്ി. ഇമ്മാന്വേരശ ദേശം 

൨. ജയക്കൊടിയുമായി പ്പ്യോഠം രം നിദ്രകൊളത്തുയിക്കും ഞാ൯ 
ദിപ്യ്യാസന മുമ്പില് കത്ത൯ ഛായ പൂണ്ട് 
ദിപ മഫത്വത്തിത പ്രിയ പ്രത്യക്ഷം തന്നെ കണ്ടു 
ദൈവത്തെ സേവിപ്പ്പോര വന്ദിപ്പാ൯ ജപിക്കും. 
ഉ ലസിചീസാന്നിദ്ധ്യത്താരു എ൯ മാരാജ൯ സ്യോനി്ല് 
എല്ലാ നാവും പാട്ടം എന്നെ ക്ഷണിക്കുന്നു 
രാപ്പകല് തൃപ്രാകാരങ്ങഠം തേജുളത ജോപാസമാം 

ആവ്റ്ിടും ഫോശാനാ. ഇമ്മാന്വേല് ദേശേം 

൩൦ കുഞ്ഞാടാം സിംഫാസനസ്ഥന്൯ 
ക്രടെ വസിച്ചിടും. 
മകാട്ടുക്കും ദ'വ൮ഠഫാരം താ൯ 
നടത്തും കാലടി 
വച്ചമേച്ചിലിത മേയിക്കും 
സ്വച്ഛ നദി തിരെം 
കറ്റ നിന്നെല്ലാം ദൈവം താസ൯ 

കറ്്ററീ൪ തുടച്ചിട്ടും. 

൭. നോക്കാവസ്തരും ദമ്പതി 

നാം പ്രിയന്മുഖംം 

നോക്കാതെ മഫത്വം ഞാ൯ 

നോക്കും എസ രാജനെം 

നോക്കാ തരുന്ന മുടി 

നോക്കം തൂുഭമച കൈം 

തേജ തേ ജോവാസസമാം 

ഇമ്മാന്വേത ദേശം 

433 ൪൨ ൩ 
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തരുന്നേ കാലം വേഗം 
ല് ന സ്. 

വരുന്നേ പ്രഭാതം 

ഗ്രിഷ്ഠു പ്രാതേത്തിന്നായി ഞാ൯ ചം ഹെം പാരദീസെ: സ്വഗ്ലൂമെം 

കാംക്ഷിചതും പന്നേ. സ്വാസ്ഥ്യം വേണ്ടാത്തോരാ൪ ? 

രാപോതമോതമം താ൯ സ്നറേഡവാന്മാ൪ പാക്കും ഭാഗ്യ 

ദിവാരംഭം വർന്നം രാജ്യം തേടാത്തോരാ൪ 4 
അന്നന്ന് 

നിമ്മല തേജസ്സ് നിത്യം 

ഇമ്ഥമാന്വേത ദേശം 1 ആയുജ്്യാലം ട- ആയുസ്സെന്സ പല, 



൧൩൩7൨01141, 21175 1/0 
ന്തം 

തത്ര സഥാനസമ 

സ്പ്രകാശം നില്പും, 
നിത്യാനന്ദം സദാ, 

കത്ത൯ തിരുമമ്പ് തം 

ഡെ, പാരദിസെ; സ്വഗ്ഗുമെം 
ക്ക്ഥയിക്കുന്നേ ലോകം 
അക്ക്ഥയ സ്റ്റേഫ ശാന്തി കഠം 

കാംക്ഷി ൧ാഭത്താരുണ്ടോ ? 
_ തത്ര സ്ശാനസ൪ 

൨.൦ 

ഫെ, പാരദിസെം സ്വദ്ശുമേ, 
ക്ക്മിണിചേ൯ കാത്തിഹെ 
യേശു മുമ്പിലെത്തി തന്നെ 
ആശു കാണ്ടാ൯ വാഞ്ര, 

_തത്ര സഗ്മാനസ൪ 

ഫെ, പാരദിസെ, സ്വഗ്ലൂമേം 
പാപമിനി വേണ്ടാ. 
നിന സ്വച്ഛ തീരത്തെന്നപോര 
ശുദ്ധികുഠയ് എ൯ വാഞ്ചര. 

തത്ര സഗ്മാനസ൪ 

൫. ഹെ, പാരദ്സെ, സ്വദശ്ശുമേം 
ദിഘം ഞാ൯ കാകെണ്ടാം 
നി൯ ഗീതദ്ധവനി എ൯ കാതില് 
ഇന്നേ കേശക്കാമല്ലോം 

__തത്ര സശ്ാനസ൪ 

ഫെ, പാരദ്സ രാജനെം 
ന'൯ സ്നേഹാല് കാത്തെന്നെ, 
പിശ്രമ പൃണ്ണ സ്വ൪രാഭ്ൃം 
ചേരാ൯ നടത്തണംം 

തത്ര സഷാനസ൪ 

൬൦ 

435 ൪൨൫ 
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രാഗ്; 
ചം കത്ത൯ കല്ലിച നാളിതു 

മുറഠും ത൯ സ്വന്തമെ, 

സ്വദ്റ്രഭൂമികളാക്കട്ടെ 
സ്വഡ്ലാസനം ചുറഠും. 

ഇന്നുതാനുയിത്തതാലെ 

വിണു സാത്താ൯ രാജ്യം 

ശുദ്ധരിന്നു ത൯ പ്രതാപം 
പാക്കലിപ്പുകക്ുന്നും 

൨.൦ 

പ 

അഭിക്ഷിക്ത ദാപിദ് പുതു 
പ്രഭവ്ിന്നോശാനാ, 

വാനിത' നിന്നു കത്താ രക്ഷ 

ദാനം ചെയ്യൊെെങ്ങഗക്കം, 

൩.൦ 

രം ഭൂസ്ഭയിന്നതുചത്തില് 

ഫോശാനാ പാട്ട സോഗം 

താസൂ വാഴ്ചന്നു സ്വശ്ശം വാക്ക 

തന്നെ ശ്രേഷ്യതരം: 

436 

1൦ 11൦1 6 ഠനന്നധ്് ൦൩ 

വിശുദ സംസ്റ്ലം൦ 

൧47൪ 20, 0 7൧൧7൭൧, 707772൧007" 

ഒ; 10. 

കാല്വരി ക്രശില് താതാ ഞങ്ങമെ 
നി പാങ്ങിയ സ്നേഹം ഓത്ത് ടവെം 

പഗ്ുമാദ്ധ്യസ്ഥന ഞങ്ങശക്കുള്ളതാര 

നിസ കങ്കളിരു പരിപ്പണ്ണേകമാം 
ത൯ സത്യകമത്യ പുണ്മൃയാഗം 
നിന്മു൯ പ്രദശിപ്പിക്കുന്നേ ഞങ്ങ. 

൨൦ തന അഭികിക്തമുഖം താതാ കാണ് 
തന്നിലൂടെ മാത്രം ഞങ്ങളെ. കാണ് 
(പ്രാത്ഥ നാമാന്ദയം, കൃപാ മുവ്യയം 
വൃത്ഥവിശ്വാസംയ ഇവ ഓകൊല്ല. 
ഞങ്ങടെ പാപഫ്ലങ്ങം൦ മദ്ധ്യേ 

തന കക്കൂപ്പാടുകഠം വെചിടുന്നു. 

പ്രബല സാന്നിദ്ധ്യമിതാല് ഞങ്ങഗം 
പ്രിയരെ സമഡ്ഡ്ിക്കുന്നു നിന്മ൯. 
ചേത്തിടവരെ നി൯ സ്സ്റേഹമാവ്വില് 
ഹൃ ത്രയും നല്ല,വക്കാത്മ നറ്ൃം 
സ്വച്ഛം സ്മൂക്ക്മിക്ു ഭോഷം തീണ്ടാതെം 
സുസ്ഥിരം നില്ലാ൯ വരം നല്ലകെം 

രൂട്ടിടു ഞങ്ങളെ. നി൯ പാടത്തില് 
വണ്ടും സ്റ്റേഹിക്കുന്ന ക്ഷമാനിധേ. 
മാധുഷ്യമാമീ ഭികരസദ്യ 
ശുദ്ധിയില് പാലികണം ഞങ്ങളേ. 
നന്മിപ്പികു 1 നി൯ സേവയിലിഹെ, 
നിന്നെപ്പിരീയാതെന്നും പാലികു. 

1 നന്മിപ്പിക --: സന്തോക്ിപ്പ് ക. 
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048. 
ഇസ്രേര നാഥാ. മേയിക്കെന്നെ 
ഇ (പ്രവാസയാത്രയീല് 

ആടിന്നി പ്പ നദിക്കരെ 
രുടെ നടത്തെന്നെയും, 

ഇത്ര നല്ലാഫാര സുസ്പ- 

ത്തെന്നെപ്പോത പാപികഷക്കായ് 
നിക്ഷേപിച്ചി വനാന്തരെ 
കാണ്ടതാനന്ദാശ്ചയ്യംം 

ആഹാര പാനീയത്താല് നി൯ 

സ്നേഫലക്ഷ്യം ലഭിച്ചു 
നന്ദി വശ്വാസത്താത കാണാം 

നിന്നെ എഏ൯ രക്ഷകനായ്്ം 

നുറുങ്ങിയ നി൯ ദേഹവും 
കൂഴ്ടക്കിയ രക്തവും 
ഹല്ലാ നശ്മകരക്കും നാഥാ. 

എത്ര നല്പചാരമെ. 

പരീക്ഷ പന്നേം ദേഫിം വാ 

ഒരുത്ങാത്മപ്പോരിന്നായ് 

നി൯ രക്ഷക൯ മരിക്കയാല് 

നിന്ദിതമാക്കി പാപംം 

൫൯ മനമേ കടുക്കാതെ 

ക്ഷമ ശുഭ്ധി പ്രാപിച്ചം 
ഉണുനന്ര പോക ശാന്തിയിതം 

ഇനി പാപം ചെയ്യാതെം 

438 നം 
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[റഡ് 10. 
൧ 

നിഡ്മേശക്കിഴപ്പക്കക്ഷണങ്ങ൦ം 
രരമക്കയ്യാത പെഠുക്കാനയോഗ്യ൯ം 

റി൯ പിളി വാഗ്ദാനം കേട്ട ക്ഷീണ. 

പ്രാപി ഭ്ഠരരവാഫി ഞാ൯ വരുന്നേ. 
൨ 

നി൯ മകനാവാനും നിന് പിരുന്നില് 

നിമ 1 സ്ഥാനത്തിനുമയോഗ്യ൯ ഞാ൯ം 
ന 

(പ്രായേണ ഞാനലഞ്ഞു തെററിപ്പോയ് 

പ്രിയ ശാന്തി വാക്കൊന്നു മതിയെം 
ധമ്മ നം 

ി നിമുൂ താണും 

൩. 

സ്നേര 3 നോട്ടമോ നി൯ വാകോ മതി 

നേരിടാം ഞാ൯ ദുക്ഷലോകഗവ്വം 
ഫൃത്തിടി നിധിയുമായെതൃക്കാം 
സാത്താനെറ കോപം മ൪ത്ൃയനിന്ദയുംം 

ര 

സെടജ ന്ൃനന്ത ദിവൃകൃപയ്യു, 

സ്വാധികാരം നിനക്കു മാത്രമേ. 
മഫാപാപിയാമെന്നെ മോചിച്ചാല് 

മഫഥത്വം ഏറം നിനക്കു തന്നെം 

൫ 

വന്നു വിശ്രമീപ്പാന൯ നി ക്ഷണ്ടിക്കെ 

നി൯ പാദം ശരണും കുമ്പിടുന്നേന്, 
നിന് ശുദ്ധര്ക്രൂട്ടത്തിത ഞാനും വന്നു 
നിനു പന്തികിതിപ്പാ൯ ക്ഷണിക്കുന്നു 

൬ 

എ൯ സ്തുതിക്കു വഴി ജപം മാത്രംം 
എ൯ ജപം ലയിക്കും നിന്നില് മാത്രംം 
എന്നുള്ളില് പാത്തു നി എന്നോടും ഞാ൯ 

നിന്നോട്ടം ക്രടത്താഴം കഴിക്കും. 

439 ര ൩൯ 
407, ൧൦ ൨1070 27 ധി 

ക്. 

ദൈവസ്മതിക്കു നെഞ്ചം താ 
ത് 

പാവനഫ്ൃദയ്ടെ 

സുലഭം ചിന്ത്രിയ രക്തം 
തളിച്ച ഫൃദയ ഠെ 

സ്ധവെദ്യംം താ്ശൂ ക്ഷമാ ചിത്തം 

പ്രിയ ക്രി സ്താസനം 

ക്രിസ്മുമാത്രം പാഴ്ഠ്ം.ം 

ഉ ദഭല് വസിപ്പ്പോനില് നിന്നു 

ഒന്നും പിരിക്കാത്ത 

താഴ്ചനുതാപ ഹൃദയം 

സത്യ ശ്രദ്ധ ശുഭ്ധവഠംം 

യ്ക... 

3 സ്ലേര- വയായ്ധിരിഎന്ട 



4. ൧1010101441.. 1271717498 

44 

10% 

൧ റ ര] 
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കത്താ, നി൯ ചത്തം പേല്ം ക്ല 

൫ തന്നു നി൯ സ്വഭാവം കത്താം ന് ക്രിസ്പു നാമം ഏററുകൊഥ നീ 
എന്നിലിറക്കി വാം കഷ്ടാരിക്പ്പൈതലേം 
ചിത്തെ ഫുഴ്ഠ്തു നിശ നാമം സ്വാസ്ഥ്യം മേദമതു നല്ലം 
വുത്ത൯ സ്സ്റേഹനാമംം സവ്വത്ര വഫിച്ചു൭ കാം 

രഅഭപ്പ൪ . . .എന്തിനപം 
ഭര പ്രത്യാശ ..സ്വദാഗ്യംം 

440 ര്ര്വാ 1 
൨.൦ സ്ദാവഫിക്കേശുനാമം 

% 
അതാപത്തിതല് ഖേടകം 
പരിക്ഷ ചുററും വന്നീടില് 5, പ്രാത്ഥിക്ക തന് നാമത്തില്ം 

൧ മേയ്ക്യു൯ 1 പോലെ൯ ക്ത്ത൯ എനെ --രത്തല്പേ൪ 
ലുല്ലറമൊരക്കിത്തിററും. റവം എത്രമൂല്യ 2 നാമം യ്യേശു 

ത൯ സാന്നിദ്ധ്യം റം .ലിഭത്ത മോദം നിഠെക്കും 
ത്ത്തെന്നെ കാത്തു സ്മൂക്ഷ്ധിക്കും നമ്മേത്താനാദ്ദേദുഷ്കിക്കുമ്പോഠം 
മദ്ധ്യാഹ്ന സഫവസിക്കം നമ്മുടെ നാവും പാടും. അച്പ,രാര്രി പാലിചടും. 

-_രത്നപ്പേര 
പ) ച നഷനാട്ട'ത 

൨.൦ തന്നു ത റു ക ടി ന രപം നമുടെ യാത്ര തീന്ു നാം ശൈലഗ്രത്ത ത ദാഹാക്കുസ്പോഠം 
ം!് കുമ്പിട്രേശ പാദത്തില് പച്ചമേച്ച'ത മദ്ധ്യേ പായും 

സ്വ൪ രാജരാജുനായ് തന്നെ സ്വച്ഛ നദീതിരത്തികകല് ക ി 
ധരപ്പിക്കം കിരിട.ം തൃണ്ടഭൂമിത്താഴ്കാരത്തില് 

നു ക്ഷിണനാമെന്നെ നടത്തും. പ്പ 
് ത്വന്ത ഭീതി തിങ്ങി 

മുതു പാതെ നടകില്ലം 
കത്തൃസാന്നിദ്ധൃം ദൂലമെ൯ 2.0/ഥ് യല, 7 70729 70 0൦ ഗലഡ്വ്യ? ശാന്ത ചിത്തം ഭയപ്പെടാ. നം 
നി൯ ദണ്ഡിനു സഫായമെന്നെ 
അന്ധകാരത്തില് നടത്തും. 115. 

രം പോരില് ഞാ൯ തഉന്നാല് കത്താ 
ഒരുക്കം മേശ നി൯ കൂപം ടി 

നിന നദ്മയാല് പിശ്രമിപ്പേഷ യേശുനാഥാ ഏണ്ണസുഖം ക; 
എ൯ പാത്രം കവിയും സ്നേഫാല്, വസ മക്കണം എന്നുമളില് ന നന്നു മേ 
സ്വഗ്റേ കിട്ടുമാ നന്ദങ്ങഗ_ ം ബി ംബങ്ങറഠ് തകത്തോടിക്ു ശത്രുവെ 

കിപ്പോഴ്ച ഭഭചാരമിവ. ഹിമത്തെക്കാഠ വെളുക്കും, കഴ്ഴകെന്നെ. 
ഫിമത്തെക്കാഠം, ഫിമത്തെക്കാഠം താന്, 
ഫിമത്തെക്കാഠം വെളുക്കും, കഴു കെന്നെ. 

നിപ കാ തള 

9, അഭ്മല്യം --- വില തീരാത്തതു', 



170 ൧1൨21110147, 20 

൨ 
പങ്കം ഒന്നും നില്ലഛാതെന്നേശുനാഥാ, 
നിക്കുക പട്കം സവ്യം നി൯ രക്തത്താല് 
ഉ പേക്ഷ്ധിക്കുന്നെല്ലാംം ഇ വരം കിട്ടാന് 
ഫി മത്തെക്കാഠം വെളുക്കം, കഴ്ട്കെന്നെ. 

__ഹിമത്തെക്കാം 

൩.൦ 

൩ 

സ്വഗ്ലൃത്തില് നിന്നു നോകി യേശുനാഥാ, 
പൃണ്ണുവ്രത്ഷ്ു ചെയ്താ൯ തുണൈകൊന്നെ 
ഏല്ലിക്കുന്നേന, എന്നെയും എ൯ സ്വ്വവും 

ഹിഗത്തെക്കാഠം വെളുക്കും, കഴ്ഴകെന്നെം 
__ഫിമത്തെക്കാഠം 

ര ൫, 

യേശുനാഥാം കെഞ്ചുന്നു ഞാനിതിന്നായ്ം 
ശിച്ച നി൯ പാടെ ശരണം നാഥാ, 

എന ശുദ്ധിക്കായി നി൯ രക്തപ്പാച്ചില് 
[കണ്ടന് 

ഫി മത്തെക്കാഠം വെടു.്ടംം കഴ്ഴകെന്നെ. 
_. ഹിമത്തെക്കാഠം | * 

൫ 

കാത്തിരിക്കു നിതാ ഞാനേശുനാഥാ 
വന്നു സുഷ്യിക്കെന്നിത് റുതു ഫൃദയം 

ഞാന് പോയ്. സവ്വമേററു ചൊല്ലം 

ക്മ്പിടടപ്പ൯ മുമ്പിതം 
: ഗൂത്രസ്ഥാനത്തിന്നഭയോഗ്യ൯്? 
ഭതൃനാക്കാ൯ കെഞ്ചു ം--- 

ചൊല്ലന്നവ൯. 

വൃത്ര൯ വരവു കങണ്ടച്ഛ൯ 
ചിത്തമലിഞ്ഞോടി 

പി ൮ ഗ് മത്സരയെ ആദ്ദേക്കിച്ചു 

വാത്സല്യത്തോടേററം--- 

ചൊല്ലുന്നവന്. 

താതാ ക്ഷമ്ക്ം പാപി ഞാ൯ം?? 
മതി? എന്നച്ഛനും ; 

4: അന്തുരിച്ചോ൯ ജ്മീപിക്കുന്നു 

സമന്താക്കിക്കെല്ലാരും?__ 

ചൊല്ലന്നവന്൯. 

ദുജ്നത്തെ ചേപ്പാ൯ ദൈവം 
ടൂ ഇച്ചിക്കന്നവറ്ു്ംം 

അപ്പനെക്കാഠം മസ്തഹി ക്കയാല് 
ഹൃപ്പേക്കും സ്വഗേതം--- 

നിന്നെ തേടിയോരെ തങള്ളിയിലല നി ചു ചൊട്ടുന്നവ൯ 

ഫിമത്തെക്കാഠ പ്പെമു.ക്കം, കഴ്യകെന്നെ. 
__ഹിമത്തെക്കാഠം 444 ര്വര്ധവര 

ക _ “0 7.07, 20272 220/ 7/2 7൪൭0 

443 പ ൦. 17. 
“477൧07 770202 //7ല/ 072 മല് (൭. വ്യഥതിങ്ങ് കൂപാദ്പരെ 

കക്ടങ്ങഠ ത് വ്രമാകിലും 
ഒട്ടേറ കൃപ്പത്ഥം.! 

മുടിയ൯ മനം തിര്വാ൯ 

ഇടയാക്കി അവം 
ചൊല്ലന്നവ൯ം ; 4ഞാനോ 

അക്ഷ്ടിക്കിരന്നനയ നാട്ടില് 

പട്ടിണി കിടക്കാം 
സമുക്ധിയുണ്ടെ൯ പിടതില് 
സവ്യം നല്ലം താതന്. 

ഥം 

ക്ഷുത്തു ലജ്ഷ്ഛാ ഭയഥെന്ന്യെ 

എന്തു തന്നു പാപം? 

പിട്ടിലുട്ടെപ്പം ധാരാല.ം 

പട്ടിണീ ഞാനയ്യോ. 
ചൊല്ലന്നവ൯ 

പാടാന ട് 
[| കൃവപാത്ഥം -- കൃപ കിട്ടവാ൯പ ല് 

[അ 

നാഥാ കീടക്കുന്നേസ 

 മാററല്ലെ നി൯ മുഖംം പാപം 

ഏററു ദുഃഖിക്കന്നേ൯ 

പിസ്പിണ്ണും പാപ ദ്വേഷ്ിക്കു 

വിസ്തൃതമാഠം വാതില് 

ടിടരുതെം നാഥഭനം 

പുക്കിടട്ടളളില് ഞാന്. 

ഇന്നുമെന്നും എ൯ ജീവിതം 

നിന്മൂ൯ വെളിവല്ലോ. 

സന്നിധിയിത പിവരിപ്പാന൯ു 
ഒന്നുമില്ലാവശ്യം. 

കൃപതിങ്ങും നി൯ വാതില. 

അഭയം ചൊല്ലന്നേ൯ 

കേഴ്ചന്നേ൯ മോചനാത്ഥമെസ 

ഷഘോരയ്രണ്ം നിങ്ങാ൯. 
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ന്ന 
ന്ഞാത്ഞതന്ത്തും 

൫. ഏതാശിസ്പ ൨േണമെന്നു ൬൦ നിന് കാരുണ്ടയം ഒന്നു മാത്രം 

ഏഴ ചൊല്ലെണമേോ € എന്നാഗ്രഫം നാഥാം 

ചൊല്ലും മ൯ എ൯ വാഞ്ഛിതം നി എന്ന പേക്ഷ വേഠൊന്നല്ല 

ഏള്ലാമറിയുന്നും നിൻ കാരുണ്ടയം വേണംം 

445 
ര്വര-൫ 

നു ൮൧൪ ൭ /നലാ൪ 22 525 

ചം മരിരൂം കണ്ടെന് യേശുവിതം സവ്യം എന ക്ുവ൯ 

സഫസ്രം പേരിലെന്നാത്മ സുന്ദര൯ 
താഴ്ചീതി പത്മം കണ്ടേ൯ം അവനില്. മാത്രമെ 

ശുഭചി പ്ൃണ്ണസുഖം നല്ല,0൯ താ൯ (്രാപൃ൯ം 

ദുഃഖേ താനെന്നാശ്പവാസംം സകടത്തില് താങ്ങും, 

വഫിക്കുമെന൯ു ചിന്താകുലം സ്വ്വം; 

താഴ്ചിതിപ്പത്മമവ൯ം പ്രഭശാഭപ്പെരുമീ൯ 

സഫസ്രം പേരിചെന്നാത്മ സുന്ദര൯. 

ദു“ഖേ താനെന്നാശ്വാസം, സമദ.ടത്തില്ു താങ്ങു 

പഫിക്കുമെ൯ ചിന്താകങലം സവ്യം 

താഴ്ണിതിപ്പത്മം അവനും പ്രശോഭപ്പെരുമീ൯ 

സഹസ്രം പേരിലെന്നാത്മ സുന്ദര൯. 

൨. ൯ ദുഖം ഖേദ സവ്വംം വഫിച്ചോ൯ അവ൯ യാന്, 

എന് പ്രഭാവഗോപുരം പരിക്ഷയിരു. 

എന ചിത്ത ബിംബം സവ്ൃംം തൃജി ച്ചേ അവന്നായ്, 
തനൂ ശക്തിയാല് താനെന്നെ കക്ക ന്നിപ്പേോഗം. 

പരി ക്ഷികട്ടെ സാത്താ൯, തൃഭിക്കട്ടെ ലോകം ം 

കത്ത൯ മൂലം ലാക്കിങ്കലെത്തും ഞാന് താഴ്ചിതിപ്പത്മം അവ൯ 

൩൦ ഒരികലും കൈവിടാം തൃജിക്കാ താനെന്നെ, 

ഞാ൯ വിശ്വാസത്തിലവന്നിക്യം ചെഴ്യാതം 

അഗിത്രുസ൯ കാക്കുമെന്നെ പേട്'കാ ഞാനൊന്നും 

തിക്കും മന്നായാലെന്നാത്മ ക്കഷുത്തു 1 താ൯ 
ഭാഗ്ധ ഞാ൯ മടിച്ചുടിം പ്രി ലവുഖം കാണും 
മോദ, നദികള ങ്ങോടുന്നെന്നും- താഴ്ിതിപ്പത്മം അവ൯ 

446 രര ൬ നി൯ ദശനസ്ഥലഭാഗ്യം 
€ ഒന്നുപോലില്ലെഞ്ഞ 
76505 717660 ൧൧൭ 7൨20൧ 70മമല് 5൧൧77 വു 

൩.൦ കാണാതെ പിശ രി റു. പാസത്തിത ഞാ൯ 
കാക്കെണ്മെമഷിലുംം 

ഥം കുറ്റ്്റോല് നി൯ ശോഭാകാരം ഞാ൯ 

കണ്ടിട്ടില്ലേ യേശു. 

ഇന്പ്യമാം തിരശ്ശൂല എസ 
ര 

ദൂഷ്ക്ി മറെക്കുന്നെം ന്യം കണ്ണടഞ്ഞു, 
നിത്മുമ്പോഠം നെഞ്ചിടി, 

അറിയുന്നെ൯ അദ്ദശ്യനെ 

സദാ സ്നേഹിക്കും ഞാ൯. 

൨. കാണ്മാനില്ല, കേധപ്പാനില്ലം റി തി 
സമീപസ്ഥനും നി, വില തേജസ്സില് കാണ്ടിക്കും. ഹ്ന. 

ി നപ നാന്നായി 
1 ക്ഷുത്തു 5. വിശപ്പു്. 

12 
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്് ൪൪ ൭ വിണ് സ്മൃതി കേഷക്കുമ്പോഠത്താ൯ം 

11772077 ൨൪2 70൨൪ 20) 2770 ലിഗ് കത്താ നിന്നേടെന കുട്ടം 
൨ 20. എത്രയുണ്ടൈന്നറിയ്യു. 

ഥം സ്വറ്റസെഃധങ്ങഗക്കെ൯ ദായം 1 രഃ, നിസ്പ്രാരനാമെന്നെ നീ 
വൃക്തമാകുമ്പോഗം ഞാ൯ നാശത്തില് നിന്നുണത്തി 
ഭതിപോക്കിത്തുടെക്കുന്നേ൯ മു നിന്നില് മറചാത്മാവാല് 
രോദഭനക്ുണ്ടനി ൪. ണ്ൺ ശുദ്ധികരിച്ചതിന്നായ് 

൨൦. ലോകമെഴന്നോടെതിത്തു നാ ൭൯ കുടമെത്രയെന്നു 
രകീയാസ്ര്രമെയ്യാല് സാക്ഷ്മിപ്പാ൯ പഠിപ്പികും 

സാത്താന് കോപം റുച്ഛിച്ച ഞാ൯ 
എതിക്കും ലോകത്തെം 

4.9 
൭൩൨. ആധി പ്രലയം വരട്ടെ 

ഏ൯ പിടെ൯ ദൈവമെ൯ സ്വഠ്ലുംം 

എനിക്കിവ മതി. ച്് 

രംം പിന്ന്റിന സ്വസ്ഥാബ്ലിയിലെനന്െറ 

ക്ഷീനൊത്മാ മുഴ്ചകും. 
ശാന്തി തിങ്ങും ഫൃത്തില് പിന്നെ 

ചിന്താക്ലം വരാ. 

പാത്സല്യാശ്ചച്ചത്തെയുംം 

നിന്ദൃക്രൂശിര മരിച്ചാ൯. 

ടം ലം ം , 

സച 70075 70556270 2070 75 20120 ഉദ്ധാരം 4 വിട്ടി പിണ്ടു 

7, 

ഇമ്മയോലോകം നീ ത്ങി 

മുത്തു പാതില്ൃച മില് ഴൌ൯ 

നിത്യമായി നില്ലക്ടം വരെം 

കത്താ നിന്നോടെ൯ കടം 

൨. പിലതീര്തു ത൯ കൃപയാല് 
പീട്ടൈടു പ്പാ൯ എന് നക്യംം 
ആശ്ചയ്യംം ഈ വാത്ത ഞാനും 

ഫഘോഷ്കിക്കും സദാ പാടി __ 

ട് 
൧൦ 
%& 

എത്രയുണ്ടൈന്നറിക. ൩൨൦ മുത്യുപാപങ്ങാം മേല് ജയം 
[ 

൨ം നി൯ സ്െന്ദയ്യധാരിയായ് 
കത്ത൯ കൊട്ടുക്കുന്നെന്നു 

സിംഫാസന മുമ്പില് ഞാ൯ 
റി 

യ) ശക്തി പം 
മായ് നന്നെ കണ്ടു ത൯ ജയ ശക്തിയെയും 

സ്റ്റേഫിക്ക മ്പ മാത്രഥെം 
സ്കൂതിപ്പി 

ാ നീ ടെന് കടം 
കം റി “| രം യേശുവെ ഞാ൯ വുകഴ് ൦ ത൯ 

പാത്സല്യാശ്ചച്ചത്തെയും 

വം അഭ്ര നാദം പോല് കാതില് പുത്രനാക്കാ൯ം എന്നെക്രടുടെ 

അബ്ലി ു ഗജ്ച്ചന തുല്യം: മുതു, വെന്നുയിപ്പിച്ചാ൯-- 

പീണാ മാധുയ്യ സമം 
സമൃതിപ്പി 

പി. പിപി 

1 ലായം അവകാശം: ഏന്തി 

[ അഭ്രം ഥേഘഠംം അബ്ലി-- കടതം 4 ഉഭ്ധാരംട കടംം 

& 1 [॥ 

ചിന്താക്കലം കടെ 7 77 62129 0/ 122) ൧൦൨൪൧൧02൧0 

ചം യേശുവെ ഞാ൯ സ്മൂതിക്കം, ത൯ 

എന്നെ ശാച൦ പോക്കി നേടാ൯ 

സ്മൂതിപ്പിനം എന് രക്ഷകനെ 

മൂള | ൪൪൮ രക്തത്താലെന്നെ വാങ്ങി 
സാധിച്ചു കൂശിലെ൯ ക്ഷ്മമ 

ഫ്൯ രക്ഷകനെ ഞാ൯ വാക്കും 

രര 

സ്തൂതി പ്പി 
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ന 

്-ടത്തടനന
ാണ്ണ്ത്തെ

 

450 ൪൨൫൭ ൨. ഫഷോരപ്പോരിലും പോക്മ.ം 
പരിതൃജിച്ചടങ്ങാ ഞാ൯ 

[77 ൧/7 71207 7770൦൨൦൭, 0 712) (൫0൪ യേശുവല്ലേ? എ൯ ലേടകം. 

€. 14. ൩. എന്നാവശ്യ നീക്കുപ്പോക്കോ 
നിന് കൃപ സവ്യം ദൈവമേ ലം ത; എ൯ ഭാവിയോ ഞാനറ്യാം 
ഞാ൯ ക്രട്ടി നോക്കു. യേശു താ൯ കണ്ടു നടത്തും 
സ്നേഫാശ്ചയ സ്മൂതികളിരു 
മോഹിച്ചു മുങ്ദുന്നേ൯ം രം പാപത്താല് ക്ലേശം വന്നാലും 

കപാസനേ എന്നാശ്രയം 
൭൨.൦ ഫുറ്ററ്റമില്ലാത്താശ്വാസങ്ങഥം 

യേശുവല്ലോ ഏയെറ വുണ്വയംം തന്നതോ നി൯ കൃപ്പം 

തന്നതാരെന്നി ശിശുഹു- 

ത്തിന്നഠിവാകും മു൯൦ ൭൭ എ൯ ജപ സ്റ്റേഹങ്ങം ശ്രുമ്ൃം 
എന് (പ്രത്യഠാശമയാ സ്ഥാവരംം 

ഠം രോഗക്ഷിണെ എ൯ മുഖം നീ യേശുവല്ലോ എനു മാദ്ധ്യസ്ഥ൯ം 

സുഖത്ത:ത പുതുക്കി. 
പാപ താപാല് ആന്ടെപ്പോഗം നി൯ | നും ഭ്ൂപാതാളകങ്ങാം ഹൃതിക്കും 

കപ ജിപിപ്പിചും എ൯ പക്ഷ്ഷത്തോ ദിവൃശക്തീ 

യേശു സവ്യം, താ൯ എ൯ സ്വന്തംം 
ര, ശതലക്ഷം ഭാനങ്ങാരക്കായ് 

ശുസ്വ്ൃംം ത എ വ 

സദാ സ്തുതിക്കു ന്നേ൯ം 

ദാനം വാങ്ങും തൂക്ഷാത്മാതാ൯ 

ദാനങ്ങളിരു ശ്രേഷ്ടം. 
422 ൪൫൨ 

൭, ആജീവനാന്തം പി൯തേരും 
൫ഗീരവന്ടത്തെ ഞന് 24070207: 770 7277 0 ൪0200" 
മുതിയടഞ്ഞ പിമ്പയം ഞാ൯ 7947 

അതു താ൯ തുടരുംം 

ചം ഖേദശമ രാവിലത്രെ 

യാത്രാഗണെ പ്രയാണം 

ആശംസാ ഗ്തവും പാടി 

വാശ്ദാന രാജ്യയാത്ര. 

യം നിത്ൃതയിലും നിനക്കു 

സ്ലോത്ര ഗിതം പാടും 

നി൯ സതി ചൊല്ലിത്തിത്തിടാ൯ 

നിത്യതയും പോരാം 
മിതി രിതി 

൨. നേത ജ്യേോത്' അന്ധകാരെ 

സ്സ പ്പ്ചം മനി 111നനണലം മു തെളിഞ്രെരിയുന്നു 
സോഭദരര കൈകോകത്തു പിടി. 

മ്മാ ന യുദ്ധവും പരലോക തി ര 

ഡ്യാത്ര യു 

1-1 ൪൫൧ | ൩: ഭീതി സവ്യം ദൂരെ നിക്കി 

4 ടം യാത്ര പാത തെമളിപ്പാ൯ 

17% 61200200 1/7 2/0 ൪൮൪൦5 /70107 രണ്ട ജനമേല് വിമ.ങ്ദും 

ഒ. 8. 8. സ്ധന്നിഭ്ധ്യ ജ്യോതി ഏകംം 

ഛം ക്രരിരുമെ പേടിക്കാ ഞാ൯ 

ഷ്; പരീക്ഷകഠു൯ ഭ്രമിക്കാ. 
'യേശുവല്ലോ എ൯ ഗോവുരംം 

രം യാത്രയി൯ ഉ ദ്ദേശ്യമേകം 

സുസ്ഥിര വിശ്വാസവും, 

പിലാ താല്ലയ്യ പ്രത്യാശ ഏകംം 
₹ പവ പി൯തേരും -: പിന്തുടരും, താ൯ നല്ലമാകാംക്ഷയുംം 
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ടം 
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ഏകവായിത നിന്നെന്നപ്പോല് 

ആയിരം പേർ ഗിതവും 
യുദ്ധ മേകംം ക്ക്കമേകം 

കത്തന തന്ന യാത്രയും, 

ഏക സവ്വ ശക്ത പിതാ 
സ്നേഹത്തില് നിത്യം പാഴ്ചം 
നിത്വതീരത്തെത്തിഴുമ്പോഗ 
പ്രീത്: മോദവുമേകംം 

യാത്രാ സോദരരെ മുന്നില് 
യാത്ര ചെയ്യി൯ രൂശൂമായ് 

ചോര് ചെയ്തി൯ ലജ; വഫിച്ചു 

കരൂശി൯ പിശ്രാമം വരെ. 

വേഗം വരും മഃഹാത്ഥാനം 
വേഗം പൊട്ടും കല്ലറ. 
മാറിപ്പോകും നിഴലൈല്ലാം 

ത്രും അഭ്ധ്വാന ദു3ഖംം 

൪൫൨൩ 

ടയ; 8. 

ഭക്താത്മാക്കാഠക്കംം സ്വഗ്റീയ 

്യാത്രക്കാക്കം നായകനേ, 

നിന്നെ മാത്രം നമ്പയന്നോരി 

' ഞങ്ങാ മദ്ധ്യ) വന്നു പാകം 

ജീപിതദുഫ്ടങ്ങളിത 

നി താ൯ ആത്മാവി൯ ശരണം 

൨. പ്രപഠസയാത്ര ചെയ്യോകി 

ഭവനം സ്വന്തമല്ലല്ലോം 

ഇക്കക്ൃത്താഴ്ചാരത്തൂടെ 

സ്വഗ്റ പീട്ടിന്നായി നിത്യം 

വാനില് നോകി സത്വരം നി൯ 

ആനനം 1 കാണ്ടാനോടുന്നു. 

കുറഥമെലാം സൌജന്യം ന! 

എറഠു മോചിച നിന് ഒ്ലലം 

ജുഥസിദഭ്ധ സ്വറ്റുത്തിന്നായ് 

ഗാനം പാടി പോക്കന്നെങ്ങഗം 

സ്വന്ത രാജനെറ പൊ൯ സെൌധം 

അന്തികെയാം പാടുന്തോറും. 

1 അനനംട-മഖംം 

രം 

454 

ദിവ്യ സ്നേഹത്താല്യന്ന 
നവശക്തിയിരു പോകുന്നു. 
ആല്മജാത സംഘ- ചേരാ൯ 
യാത്ര ദൈവഗിതീകുത്രെ. 

ആനന്ദം തലമേൽ ഫണ്ടു 

വാനെ കാണാം നായകനെം 

[നഴ് (ദവഠ൩ 

ക്ഷണം 

൪൨൫൪൭: 

% ടം ടം 

(00720 4/0 67727707൦ ൧00/൦ 42 00/7ല/ലഥ്ഥ്' 

ഗ്: 
€. ൦൦ ു 

10൦:  (ഠമ്ന്നഥ്മ്റമ? 

പാപി വാ, നിദാഗ്യപ്പാപിം 
കപയുടെ കാലത്തില്, 
ശക്തി ദയാ സ്നറേഹപൃള്ണൂ൯ 
നില്ച്ഛന്നേശു രക്ഷ്മിപ്പാ൯ 
ശക്തനവനം സന്മാനസസന, 

നീക്കുക നി൯ സംശയം. 

ദൈവപ്രദാനം കൈക്കൊഠംവാ൯ം 

ദരിദ്രരും വരട്ടെ. 
ആത്മതാപം നത വിശ്വാസം 

ആത്മാവിനു ഗുണുമെല്ലാം 

സെൌെംജന്യമായ്, സെജന്യമായ് 

പ്രാപി ക്കേശുവില് നിന്നും. 

പാപ താപ ഭാരമേല്യ,ംം 

ശാപ പാത്രര വരട്ടെ. 

കാലം പോകും താമസത്താതം. 

കാലം പിന്നെ ലഭിക്കാ. 
ശിക്ടരല്ലരിക്ഷരത്രെ 
ക്രിസ്മൂ ക്ഷണിക്കുന്നു വര്. 

സിദ്ധ൪ ദരൂതര ഘോക്കിക്കുന്നു 
സ്ലോത്രങ്ങഥം കുഞ്ഞാട്ടിസെറ 

ത൯ നാമഷോഷത്താത സ്വഗ്ലം 
എന്നുമെന്നും മുടങ്ങും: 

ഫാല്ലെലുയ്യാച. ഹാല്ലെലുഡ്യാം 
പാപികളും ആക്ക്ടെം. 
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1.. 14. 
നിത്യതയില് നി എങ്ങു പോം ? 
ചോദുമിതെല്ലാരോട്ടം താ൯ം 
ഛൃത്തുത്തരം നീ കൊട്ടക്കും ? 
ചങ്ങാകുമോം നിന് നിത്വത ? 

നിത്യകാലം, നിത്യകാലം 
അതെവിടെ നി കഴിക്കം ? 

ഹം 

പാപം വെടിഞ്ഞിന്നനേകര 
പ്രാപിക്കുന്നേശുവി൯ രക്ഷ. 
ലഭ്യമവക്കും സ്വര്ഭാഗ്യം, 
നി൯ നിതൃത എവിടെയാം ? 

__നിത്ൃയകാലം 

ഇടുക്കമാം നേരപാത നീ 
ഒവെടിഞ്ഞധഃപതിച്ചിടിരു 
അന്ത്യവസാനമെന്താകും ? 
നിന് നിത്യത എവിടെയാം ? 

___നിതൃകാലം 

ഈ നിമിഷം നി തിരിഞ്ഞു 
യേശു സ്നേഹം സ്വികരിക്കിത, 
നിശ്ചയം നിനക്കും ചൊല്ലാം 
“ രക്ഷപ്പെടട്ടസം നിത്യകാലം? 

__നിതൃകാലം 

456 ര/൫൬ 
“61270075 725205 0777 7ഗല്ഠല 

ഗ് 
യേശു ചേക്കം വാപിയെ, 
ഫോക്കിക്കിദ്ട തെല്ലാക്കും 
സ്വഗ്റുവഴി പിട്ടോക്കും, 
സമന്ദഹിക്കും, വിണോക്കും. 

പാട്ട്പിന്, വിണ്ടും പാടീ൯ 
ക്രിസ്മു ചേക്കം പാപിയെ, 
ഈ വാത്ത പ്രസ്ലാവിക, 
കരിസ്മ ചേക്കും പാപിയെ, 

അവ൯ ശാന്തി നല്ലം, വാം 
ത൯ വാക്കില് വിശ്വസിക്കാം, 
കൊടും പാപിക്കും രക്ഷ്മ 
ക്രിസ്തു ഉ ചക്കും പാപിയെ. 

പാടുപീ൯ 
എ൯ ഫ്ൃത്തെന്നെ വിധിക്കാ 
നിമ്മല൯, ഞാ൯ ധമ്ം മു൯ 

അതനു ാാാാ്ി 

രപം 

457 

൨ം 

രപം 

ട് 

സവ്൮ പകം നീക്കിയോ൯ 
സ്വ ധമ്മം തിക്ചൊന്൯.ം 

പാടടവീ൯ 
കരിസ്മ ചേക്കും പാപിയെ 

' നിസല 1 പാപി എന്നെ 

സവ്യദഭാഷം നീങ്ങി ഞാ൯ 
സ്വദ്റ്റേ പോകും ത൯ക്രടെ-- 

പാടുപി൯ 

ടു പി൩൦ടട മഠ 12൦4൩ 

രോഗവും മരണവും 

ര്൪൫൭ 

ം ം ി 

“770500 2212 7-0104/7 221745 

ദു, 9. 9. 6. 
കാററലച്ചു ഭയന്നു ഞാ൯ 

കാഠറിന്മേലേതു നേരിയ 

ശാന്ത സ്വരം കേഷക്കുന്നിതാ 

ഞാ൯ താനം ഭയം വേദ്ദൌം 

നിന്നാത്മ ശുദ്ധി തന്ന ഞാ൯ 

നിന പൊട്ടക്കണ തുറന്ന ഞാ൯ 

നി൯ നാഥം, ജീവനം ദീപം താ൯ 

ഞാ൯ താ൯ം ഭയം വേണ്ട?ം 

ആഴിത്തിരയും ഈ കററും 

ആവതെല്ലാം എന്മേല് നോക്കി 

നിന്നോടിലവക്ക വൈരംം 

ഞാന് താന്, ഭയം പേണ്ടെം 

മ൯ കുടിച്ചേന് കൈപ്പ പാത്രംം 

നിനക്തില് ശാപം നാസ്ത്ം 

തുളച്ച കൈ തരുന്നിതു, 
ഞാ൯താ൯, ഭയം വേണ്ടാം 

എ൯ കണ കാണുന്നു നിശ ശയ്യ 

എ൯ കൈ നി൯ തലകിഴ്ിണ്ടേ, 

എന്നാശിസ്സിതാ നിന് ചുററും, 

ഞാ൯ താ൯ം ഭയം വേണ്ടാ. 

സ്വാഗത സഫസ്രം കേഗക്കെം 

അകുരെ നി കാല് വെക്കുമ്പോഠം 

പരിചിത വിളി കേഷക്കുംം 
ഞറു൯ താ൯ം ഭയം വേങ്ടാം 

1 നിസ്തൂല -- തുല്യമി ല്ലാത്തേ. 



1682 

358 

“270 യല 7/0 /702/7 0 ലീ രമ 

1.. 1. 

ഥം എത്ര ശുഭം ദിവസാന്തടച 
ശാന്ത (പ്രസന്നം താ൯ സവ്യംം 

അസ്താന സുൂഷ്യരശ്ശി 
അല്ലമാത്രം ശോഭിക്കുന്നും 

ഭ൫പ്൮ 

൨൦ ശരന്തിപ്പവ്ൃം ഇ(വ്വകാരം 

ക്രിസ്തു ഭക്ത മുതുനാമു.ംം 

തന് ശക്തികളഠത വിശ്വാസം 
മാന്ദ്യ ചിത്തം ശോഭിപ്പിക്കും. 

൩൦ കാണാം ത൯ കങ്കെളില് ശോഭ 

ക്ഷിണമുഖേ ലൃഞ്ചിരിയും 
അനുചായ്യം1 ഇതാസന്ന 
മഫ്ഫത്വച സ്പൃചകം തന്നെം. 

രം അന്ധയാത്രയില് ധൈയ്യാത്ഥം 

സ്വറ്റും നല്ലന്നു കിരണം. 2 
മിന്നും ഗൃഹേ നടത്തുവാ൯ 

വന്നിട്ടണ്ടേ ദൂത്മാരും, 

൫ നീങ്ങിപ്പോയിപിധം കത്താ 

നിഡ്യഖം കണ്ടാനന്ദ് പ്പാ 

നി൯ സ്വരൂപം നെഞ്ചിത തന്നു, 

നി൯ സാമിപ്യം ശീലിപ്പികു. 

യ തഈ൩ 0: (വിറ 

ശീിശുഗാനം 

459 റ. 6. 0. 4. 

“(ഥെ ൧0 70൧൦ ൦ വഗ 

൪൪൯ 

ഥേ 

പികഷപംം ഭൂമി, ആഴി, ജ്യോതികളു.ം3 

സൂക്ടിച മാ ദൈവംം ഓക്കന്നെന്നെ. 

൨. 

ലുലു പുള്ള ഫലാദി രാപ്പകലും 

സൂക്ഷിച്ച മാ ദൈവം ഓക്കുന്നെന്നെം 

1 അനുചായ്യം ട: ഉചര്ചുദ്രടാത്തത് . 

മ കിരണം -- രശ്ശീം 

ടു ജ്യോതിക ൭ നക്ഷത്രത്ങഗം 

൧101711011, 211775 

൩. 

സൂഷ്യചരാദ്ദി ജ്യോതികഠം, സ്ൃക്ടിച്ചോ൯ 
ആയു൪മേഘം വന്നാതം ഓക്കുമെന്നെം 

ര 

ക്രൂശിത മരിപ്പാ൯ പുത്രനെ തന്നവ൯ം 

ആശ്രയിച്ചാല് തന്നിതം ഓക്കുമെന്നെം 

൫ 

ശുഭ്ര സ്വ൪നാട്ടില്ം തന് പ്രിയരെ കാണാം 

അപ്പോഴ ഞങ്ങഠം പാടും “മഓാത്താസ൯ 
ം ത്തനം” 

4360 ര൬0 

“765൧൭, 2/02/ /0)/ 07 700271 17൧൧൧5. 

റ്: 

ഛം യേശു സ്നേഫിപ്പോകാനന്ദം 

ജീവോത്ഭവംം ദിപവും നി. 

ലോകാനന്ദം ഒന്നും തഫ്ലി 

നല്ലാഞ്ഞിതാ വരുന്നെങ്ങഗം. 

൨, സുസ്ഥിരം നി൯ സത്യം നിത്യം 

ആശ്രിതരെ രക്ഷിക്കും നീം 

അനന്വേഷ്മിപ്പോക്ക ഗണവാന൯ം 

പ്ര്രാപിക്കുന്നോക്കോ സധ്ൃസ്വം- 

൨. ജീപാഹാരം രച് ചെങ്ങഗ.- 

കിനി നി൯ വിരുന്നു വേണം. 

നിന്നുറവില് പാനം ചെയ്യ 

ഞങ്ങാഥകിനി നിറേ വേണം 

രാം ഏതു സ്ഥാനത്തും ഞങ്ങളി൯ 

തആതുരാത്മാ കാക്കും നീന്നെ 

നിന് കൃപാ സ്നേരാല് മോദിക്കും 

നിന്നെ ഗ്രഹിദ്പ്പതോ ഭാഗ്യം: 

൫, കത്താ സഫവസിക്കെന്നും 

ശാന്തമാകെങ്ങഗ നാളൂകഗം 

പഠയികു പറപാഠന്ധകാരംം 

ഭൂമൌ നല്ല, സത പ്രകാശം. 

ച്ചി 
&ൃ ഗ്രഫികു -- പിടിച്ചുകൊഗകം 
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പിശുഭ്ധസംസ്റ്റാം 

461 നും, 
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“4 077ഥിഥ്ഥ് 

സിറം 

൩൦: 

ഥം നി൯ദയാകല്ലനപോലെ 

സെദ്യാദരപൃയവ്വഠം 

ഇത്ഥം ചെയ്യേ മൃുതനഥാം 

ഓത്തിടടം താം. ഞാ൯. 

൨ം ഫഎനിക്കായ് മറിഞ്ഞദേഫംം 

എന് ഭിവ്യാഫാരം താന്. 

ന നിയമ പാക്രമെട്ട-- 

ത്തിങ്ങനെ ഓക്കും ഞാ൯ം 

ഗഥ് സമേനഃപ്പാരില് നി൯ വ൯ 
വ്യഥ മറക്കാമോ € 
രക്തസ്വേദം കണ്ടതും ഞാ൯ 

ഓാക്കാതിരിക്ക മാ % 

രംം ഞാ൯ തിരിഞ്ഞു കാൽവറി മേല് 
ക്രൂശിനെ നോക്കുമ്പോ 

ഫ൯ യാഗ ദൈവക്കഞ്ഞാടേം 

ന്നിന്നെ ഓപ്പ്ാ൯ ന്ൃറയം. ൨.൦ 

൫, നി൯ താപമെജ്ലാം ഞാനോക്കും 
എന്നെ സ്റ്റേഫിചതും. 
അന്ത്യനാഡി ശ്വാസത്തോട്ടം 
ഓത്തിടടം നിന്നെ ഞാനം 

൬൦ ഇക്ഷിണാധരം മൌനമായ് 
ബുദ്ധി ബോധവും പോം രംം 
നി൯ രാജ്ൃത്തില് നീ വതമയ്വേഠോം 
എടന്ന ഓക്േശുവെം 

ത്ത തതത്ത്തു 

1 ഇത്ഥം -- ഇപ്രകാരം 

462 

നു ത്തു 

165 

൪:൬൨ 
171൦27൦൩ 

സ്വഥും 

“7/൧ ൨7൦ 2/൮ ഹ൧൧/൦ 20026 

“2/൮0ഥില076് 

ന് 

ഇ൯പമേ നി൯ പ്രാകാരം 

അ൯പില് ജ്യോതിനാടതില്ം 

ഇന്൯പം താ൯ നി൯ പ്രാകാരം 

മുധപപ്പാപപ്പാരിലം, 
ഹാം നിന൯ സിഭദ്ധര സംസഗ്ട്ം 

നി൯ മഖശോഭ കത്താം 
നിന ൨ഇഉനതം ഇവയ്ക്്ായ് 

വഞ്ഞിച്ച മൂ൪ഛിക്കന്നേനം: 

റന൦ : 

പഠന്നു നനു വേദിക്കല് 
പാട്ടം പക്ഷ്മ്'കഗ ധന്പ൪. 
സ്വപ്പിതാ മാവ്വിര ശാന്തി. 
പ്രാപിചോരേറെ ധന്യ൪ 

ദ കെല്ലാമലഞ്ഞിട്ടും 

ചേക്ക കാണാ (വാവൃപ്പോത 

സ്വസ്ഥാനം ചേന്നവക്കും 

വിശരമ്'ച്ചിടാം നിത്യം. 

ഇകുക്ഷൃത്താഴ്്,രത്തും 

ഗ്യോത്മാക്കഗ പാടടമേ 

വനത്തില് വെളളം കാണും 
വാനിന൯ മന്നാ ഭക്ഷിക്കം. 

നാധക്ക നാഗ ശക്തിയേറുംം 
നിന് പിഠം ചേനന്ത്യത്തില് 
നിവ്വിഘ്ടും നയിച്ച നി൯ 
പാടെ വിണു വന്ദിക്കും,. 

കിട്ടാ നെനികി ഭാഗ്യം, 
ദുഷലോകെ നടത്തി, 

കാകെന്നെ നി൯ ക്രപയാല് 
നല്ലിസ്ഥാനം നിനു പാഗ്ര്െ.ഉ 

മപാശ്വെട.ഒരു വശത്തു . 



184 

നടത്തെന് തെററും ചിത്തം 
നീ താന് സൂഷ്യഖേടക്ങഥം 
നിന്നില് താ൯ കൂപം പ്രഭ 
എന്നിലി വ വക്ടിക. 

1101 (ഠന൩സധബിഠ൩ ൭. 

വിശുദ്ധ സംസ ൦ 

363 

'2,0/ഗിം ൧0700090 777 /00൧2ല02/) 

.607ലഥ്റ27് 

100൦: “7/2 ഗീസ് ॥ 

നം ന്; 

ഥം കത്ത, സ്വ൪ (പ ഭാസനസ്ഥാ,॥ ടി 

മുതരിലാല്യജാതാം 
നി താനെങ്ങശക്കുററ രക്ഷ, 
ഭക്ത ശിരോത്ഥാപക. ഉ 

ഹല്ലല്ൃയ്യാ ........ 

യേശു സത്ൃ ജിപാപ്പം. 

(24൬൩. 

൨൭ 

൨. ന്ര്ാച്ചനം3 ചെച്യന്നെങ്ങള്, 

നമിച്ചു സ്നേഹാദരം. 
വിവേചപപ്പാനിപ്പേഠ൦ം നീന്നെ 
പിശ്വാസവിവേകം താ. 

ഫല്ലെല്യ്യ... .....- 

നീയിങ്ടുര്ണ്ട മാ മമ്മംം 

൭൦. നിന് നിമ്ലാകാരം മെക്ക് 

നിന്നെ, ബെത്തു ഹമിലെപ്പോത, 

അന്നെപ്പോലിങ്ങും യിശ്ശായ്ക്തെ 0 

മ്പാം നിഒന്ന പാഴ്കും ദൂതര. 

ഞങ്ങമു.ം വാഴ്ക നിന്നെ. 

1 സ്വഃ പ്രഭാസനസ്ഥാ ട സ്വദ്രരത്തിലെ 

ശോഭാസനത്തിദിരിക്കുന്നവദനേം 3 ശിരോ 

ത്ഥാപകാ ട തലമയ ഉയത്തുന്നവനേ. 

ശ്രാച്ചനം -- വിനയ നമസ്കാരം. 4 നിമ്ലാകാ 

രം താഴ് മയിചുമ്ള സ്വരൂപം 

4൨01൨10147, 1ഹഗസ്്് 
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ടു ന ൫ ജീവദ -- ജിവന് നല്ലയന്ന. 6 മുതക്കുഞ്ഞാ: 

ടേ കൊല്ലപ്പെട കുഞ്ഞാടേ. 1 ഘട്ക 

നിന് യാഗം വെസ്റ്റാക്കു ഞാടെം 
നിന് ഭൂതയപാലെഃന്നേക്കും 
സിദ്ധിച്ച ഫ്ണ്ണുത നില്യക്ം 

നിത്ൃമന്ൃനം സ്ഥിരം. 
ഫല്ലെല്ലയ്യാ നി 

നീക്കമഠാത്മാവി൯ ലോഷം. 

പൊട്ടി ഒചം വാത്ത പാറെം 
ജിവമഃസ്വ൪ മന്നായേം 
ദുതക്കഞ്ഞാടേം6 ഭസ്വദ്ലും 
വാഴം നിന്നെ ഫോശാനാ, 

ഫല്ലെല്ലയ്യാ.....-... 

ഉയിത്തോജഡസ്സിത പോയേ൯. 

൪ ൬൭ 

റും വം 

ഭൂമിയിരശ ഭംഗിക്കായും 
പ്യോമത്തേജസ്സീന്നായും 
നിത്യം ഞങ്ങള് ച്ചററും 
നല്ലം സ്റ്റേഫത്തിന്നായും 

സ്മൃതിയ ഗേമേറഠുന്നു 
പിതാവേം നിനകെങ്ങഗം 

രാപ്പക്ലി൯ ഘട കഠം 1 

൨ വൃക്ഷം. അന്നു, തടം 

സൂഷ്യന്൯ം ചന്ദതാരത്ങഗ 

സവ്ൃങ്ങടെ ഭംഗിക്കായ് 

__ സുതിയാഗ 
മാതാപി താക്ക മക്കഠ 

സോദരസോദരികര 

സ്നേഫിതരെന്ന'വ രി൯ 

സ്നേഹതോഷാദി കറ൦കായ് 

--സ്മൂതിയാ ു 
മാനുഷക്കു സൌജന്യം 

നീ നല്ലം നതവരങ്ങം 
ഭൂസ്വഗ്ഗ കൃപകളം 

ഭൂപുത്ജൂംം സ്വരമുകുള.ം 8 

ഇത്യാദിക്കും പിതാവേം 

സ്കൃതിയാഗമേറുന്നു. 

ളള 



001,011 
180 ത്ത് 

ത്രിയേക ദൈവം ത്തൃകുന്ന 

പിതാ, സുതനും ശുദ്ധാത്മനെ 
സ്തൂതിക്ക നാം ദിന ദിനേ. 

൮ അവാച്യം ചരി പാടില്ലാത്തതു ലൂ 
കുവസന്താഭ-വസന്തകാലത്തിന്ദെറ ശോഭ. 

[ 
| 

റ ഖനാഗക 
൫. ലോകമെങ്ങും പവിത്ര റം ന്യം റ റ പാത്തലത്തി൯ ആശിസ്സുക സ്നേഹയാഗമപ്പ ലു 

) ൂ% ഇവഷ്ക്യായ് സ്മൂതി നിനക്കേ 
പ ര്ല്്ംചി; ക സവ്യദാതാ നി൯ ത്തിരു സഭയഡ്ക്കായും സ്പവ്വ സ 11] 

പം ഗമേറഠുന്നു രം വൃത്രനെ ആദരിയാതെ 
പിതാവേം നിനക്കെന്നുംം നക്ഷ ലോകത്തിന്നു നല്ലി 

സ്ധനെടന്യം തസോട കൂടെ 
നല്ല്യന്നെല്ലാഠം 

ൽ ൫. ജിവന്, സ്നറേഡം ശാന്തി നല്ലം 

462 ൪൬൫ ദൈവാത്മാവിനെയും നല്ലി 
മ ത൯ സച്ൃദാനം ഞങ്ങ മേത 
(0 7.07 0/ 776൧൭20൧ ൧70 62 ചൊരിയുന്നു. 

മാര് 6907 ൭. പാപക്ഷമ, മുക്താത്മാകുര 3 
കൃപാമാമ്മംം സ്വഗ്റാകാംക്ഷ 

9. ഒ. 8. 4. ഇവയ്യ്േത്തു തരുന്നെങ്ങശ 

സസവ്വലഭാതാം 

൧൦ സ്വഠ്റും ഭൂമി ആഴി നാഥാം നി 
സ്യ ശ്രീ സ്കൂതി നിനകേ ൭൦൦ സ്വാത്ഥവ്യയംസവ്വം നഷ്യം 

അവാച്ച്യം 1 ഞങ്ങടെ സ്നേഹം കത്തന്നഃയ് തരുന്നതെല്ലം 
 സവ്യദാതാ. നിത്യനിധി തന്നെ കത്താ 

സവ്വദാതംം 

൨൦ ത; വസന്താഭ ടു ൮. കിവ൯ം വരം, ദാനശക്തിം 
മുങ്്രാദി കാട്ടം ചര് സവ്യം നി തന്നവ തന്നെം 
കൊയ്തു വരുത്തുന്നതും നി നിന്ൂ൯ സദാ പാകെട്ടെത്ങഗം 

സവ്വദാതറും സവൃദാതാം 

20%01.ഠപ്൯ട 

[ ],[ 
ര്, 

ഥം പിതാവു ത്ര ത്ആത്മാഖം ടെ. കത്താവേ ഇപ്പോ ഞുങ്ങെ 
ത്ര്ത്വത്തിര ഏക ദൈവമഃം ന്! നോക്കി രക്ഷ്മിക്കേണ്ടമേ, 
അവന്നു വന്ദനം യോഗ്യം ഞുഞ്ങഗക്ക നിനെറ നാമത്തെ 
അവ൯ മാത്രം സ്വത്യദൈവംം സ്കൂതിപ്പാ൯ൂ തുണെയ്ക്കേണ്ടളമ. 

ല് 

7. 12. ് 
൨. ഒന്നായ് ഭരിച്ചു വാഴ്ചന്ന . ത, സല്യാശിക്ഷത്തി൯ താതനെ 

വാഴ്കരവിശ മലാകരാകപെ 
വായ്്രവി൯ സ്വഗ്ലുസേനയും 
വാഴ്കരി൯ പിതാ. “വുത്രാത്മനെം 

തു 

ട് മക്തത്മാകുഠം -. രക്്മികപ്പെട്ട ആര്മു കഠം 
നം 



തത്തന്ന 

180 ൧0020൮൯൭ 

1൩൦ : 5 ച72/707 / 0, 2/൦ ്ലല്” ദൈവ ആത്മാവി൯ സംസം 
൨ ൮ എന്നും ഇത്ദുണ്ടാകെണം. 

൫൭, പിതാവിന്നും തന് വൂത്രന്നും ഫല്ലെല്ലയാ--- ഹല്ലെല്ലൂയാ 

മഫത്വം നല്ൃ,ടെ ഹല്ലെല്ലയാ--ആ-മെ൯. 

വിശുദ്ധനായാത്മാവിന്നും 

സത കീത്തി പാടട്ടെ. % ര 

(൫0൪ 0൦ 7/7 ൮020" 
മാനം സ്നോത്രം അധികാരം 
കുഞ്ഞാട്ടിന്നു ലഭിക്ണം ന് 

യേശുക്രിസ്മു രക്ഷിതാവു ൧ാം കാണുംവരെ ഇനി നാം തമ്മില് 

ഫഹല്ലേല്ലയം ഫല്ലേല്ലയം ക്രടെ ഇരിക്ട്ടെ ദൈവം 

ഫട്ലേല്ലയം സ്മൃതിപ്പി൯. ത൯ ദിവ നടത്തിപ്പാലെ 
കാരു പാലികുട്ടെ നിങ്ങളെ 

1൦ : 7/7ല” 702) ൫0൪ ഇനി നാം...... ഇനി നാം 

63. 45. യേശൂ മു൯ ചേരും വരെ 

എന്നേക്കും മഫത്വം ഇനി നാം. ..... ഇനി നാം 

ഏകപിതാം ചേരുാവരെ പാലികുട്ടെ താന്. . 

എന്നേക്കും മഹത്വം 

പു യു 

ക മു ഥം ക്രിസ്കവീ൯ സമാധാനം 
ഏവം ഭവികട്ടെ 

ഏകാത്മാവായോന്നും വാസമാകുട്ടെ നമ്മില് 
ത൯ മുഖത്തി൯ പ്രകാശം 

ഏററം സ്മൃതി. എ 
ച്ചി; കൃശമെല്ലാം നിക്കട്ടെ. 

1. ദു് താ൯ ത്രുക്രങ്ങളഠല് 

ദൈവമേ അനുഗ്രഹഫിക ആശിവ്യാദത്തെ നല്ലി 

സമാധാനമായി അയയ്ക്കു ഇന്നുമെന്നും കൃപയാല് 

നി൯ ദാസരെ ഇന്നും എന്നും കാത്തു സ്മക്ഷിച്ചിടട്ടെ. 

കരുണഭയാടട കാക്കകം 

ൂ 10൦ : 7.6ഗ്ഥ്, 77700 7077" 
൦ : 70777 ൧077" ന ്് 
നാന് 1 05, ട്ട. 

ഹല്ലെല്ലയാ, ഞങ്ങ സ്പ്ോത്രം ൧൨. സവ്യബുഭ്ധിയും കവിയും ദൈവ. 

കൈകൊടദ്രദേണമേ പിതാ! സമാധാനം ര 

ഹോശയന്നാ. നിന് മഫത്വം മേശുമശിഹാ തസ അറഠീ വില്യം 
ക 

ച് 

കാണി കേണമേ സഭാ! സ്നേഡത്ത ലം 

ഫല്ലെല്ലയാ,, ഹല്ല്ലെല്ലയാ ല് കാക്കട്ടെ നമുടെ മനസ്സറകം 

ഹട്ല്ലെല്ലയാ ആ_മെ൯ ചിന്തക സവ്യം ഛഏന്നെന്നേക്കുമേ. 

ഹല്ലെല്ലയാം ഹട്ലെല്ലയാ 

ഹല്ലെല്ലയ ആ-മെന. ൧൯ . പിതൃവൃത്രാത്മനാം ത്രിഭയകനെറ 
ആശിസ്സകഠം 

% 
4 & 

൦ : 7.20 2/5 70 മ്നലല" ഉണ്ടായീടട്ടി ന്നി എല്ലാ ജനം- 

ഒ, ലം 9, നം റം റ: മേല് ഹന്നുമെ 

യേശുവിന് കൃപാ കടാക്ഷം സവശക്തനാം ദൈവം നിങ്ങളെ. 
ഷു 

മാ പിതാപി൯ സ്നേഹവുംം പാലികുട്ടൌുസ്വ൪ സമാധാനത്തില്ം 



്വ്൩1൨-ട 

പ്, 1ന്ന്നതാദ്റ്ദ 201740 

സജി. ൯൫൪. 

൨൮ ൭പി൯, നാം യഹോവെ ക്കുല്ലസിച്ചു | ഫോക്കി |ക്ക:ന 
മ്മുടെ രക്ഷയുടെ | പാറെ |ക്കാപ്റ്ിട്ട | ക. 

8 നഠ0൦ സന്തോഷത്തോടെ അപനെറ സന്നിധിയില് | 
ചെല്ലു | ക : സങ്കിത്തനങ്ങളോോടെ । അവന്ന് | ഘോോക്ഷി | ക്ക. 

3 യഹോവ മഹാ | ദൈവമ | ല്ലോ :അപ൯ സകല ദേവ 
ന്മാക്കം മിതെ മഹാ।| രാജാ വുത।| ന്നേ. 

4 (്ൂമീയുടെ അധോഭാഗങ്ങര്ം അവനെറ കയ്യില് ത്തൃകു | 

ന്നു : പവ്വതങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങളും | അവ | അള്ള | പ. 

പ സചമ്ല്ം അവന്നുള്ള തൂ ; അവന് അതിനെ | ഉണ്ടാക്കി : 

കരയെയും അവനെറ കൈകും | മനഞ്ഞി | രിക്കു | ന്നു. 

6 വരുപിസ, നാം വനെങ്ങി | നമസ്മൂരി | ക്ക: നമ്മെ നീ 
മ്മിച്ച യഹോവയുടെ മുന്പില് | മുട്ട | കുത്തു | ക. 

? അപ൯ നമ്മുടെ ദൈവം | ആക്|ന്നു:നാമോ, അവ൯ 

മേയിക്കന്ന ജൂ നവുംം* അവനെറ കൈക്കലെ | ത്തുട്ടക ക 

ത | ന്നേ. 
8 ഇന്നു നിങദോം അവനെറ ശബ്പെം കേംംക്കുന്നുവെങ്കീ 

തം മെരിബയിലെ | പ്പോലെ | യും: മരുഭൂമിയില് മഡ്ഡ്യാനാഭി 
ലെപ്പോോലെയും, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തെ | കഠിന | മാക്ക൪ തു. 

9 അപിടെവെച്ചു നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാര് എന്നെ | പരി 
ടി | ച : എസെറ റി ക്്യി | 2)-എ പ്രവൃത്തി അവര കണ്ടിട്ടും എന്നെ | 

ശോധ | ന ച്ചെയ്യ. 
10 നാല്പതാണ്ടു എനിക്കു ആ തലമുറയോട്ട നിരസം 

ഉണ്ടൊ | ഡ്യരു ന്നു : ആവര് തെററിപ്പ്ോകുന്ന ഹൃുഭയമുള്ളോരു 
ടനം എന്നും,  എനെറ വഴികളെ. അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തവര് | 
എന്നും | തൊ൯ പറിത്തു. 
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11 ത്തകയാല് അപര് എനെറ സ്വസ്ഥതയില് പ്രവേ 
ശിീക്ക | ഇല്ലെന്നു : ഞൊ൯ എന്െറ ക്രോധത്തിൽ | സത്യം | 
ചെയ്യ. 

പിതാവപിന്നും, വൃത്രന്നും, വരിശരഡാ। തആത്മാവി।ന്നും: | 
മഹത്വം | ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ആദിയിക്കലും, ഇപ്പോഴ്ചം, | എന്നേക്കും: ഉളള പ്രുകാ 
രം| തന്നേ. | ത്ആ-[മെ൯. 

11, 211002 1,402 

റീഥീദപംം, നിന്നെ തെങദം | സൂതിക്കുന്നു: ക 
ത്താവയ നി ആകുന്നു എന്നു ഞെട | അനുസരി |ച്ചുകൊ 

2. നിത്യ പിതാപാ]യ : നിന്നെ ഭൂമി എല്ലാം | വദ്ദ് 
ക്ക. ന്നു, 

9. സകല ദൈവരമുൃതന്മാതം, പരമസ്വേലങ്ങളം, അ 

പരയിലുള സകല അധികായരങ്ങ] : നിന്നെ നോക്കി ത്ത 

4. സൈവൃയങ്ങളടെ ദൈവമായ| കത്താ]വു : പരിശു 
൯, പരിശുഡനന്, | പരിശ്ര-[ധ൯ ; 

ം തആകാശപവും| ഭൂമിയും: നിന്വെറ പ്രഭാവ മഹത്വം 

കൊണ്ടു | നിറത്തിരി]ക്കുന്നു എനര, 

6. ക്കെരുബുകടം| സെറാപ്പയികളും : നിന്നെ നോക്കി! 

ഇടവിടാതെ തആക്ക്യന്നു. 
നിന്നെ! 7. ആപ്പൊസൃല ന്മാരുടെ : പ്രഭാവസമുഹം 

ന്മൃതിക്കു ന്നു. 
8. പ്രപാചക[ന്മാത[ടെ : ഉത്തമസംലം | നിന്നെ! 

സൂൃതിക്കു ന്നു. 

9. രക്തസ്സ്ാക്ഷി]ക്കാരുടെ : ശ്രേയ സൈസ്ൃയം | നീ 

ന്നെസൃതിക്കു ന്നു. 



പ്രാത്ഥനാക്രമഗിതങ്ങ 1890 

10. അഭവില്ലാത്ത മഹത്വം | ൭- മുള : പിതാ(പായ | നി 
ന്റെയും, 

11. നിന്െറ വന്മദിതന്। ത്ത-) യ: സത്ചയേക | പുത്ര। 
നെ-|യും, 

19. ആശ്വാസ | പ്രദനാ। യ: പരിശുദ്ധ ! ആത്മാ, 
വിനെയും, 

19. ലോകത്തില് എല്ലാടവും 
അനുസരി।ച്ചുകൊള്ള (ന്നു. 

൭-൫ : വിശുദ്ധ സഭ 

14. (ളീശിഹാ |-യേ | നി: മഹത്വത്തിനെഠറ രാജ്ാപാ 
കുന്നു. 

19. നീ | പിതാവി [നെറ : നിതൃപുത്ര[നാകു|ന്നു. 
10. മനുഷ്യരെ രക്ഷിപ്പാന് നി | ഭരമേററ[പ്പോം : ക. 

നൃകയുടെ | ഗഭത്തെ പെരത്തി്ല. 
17. ന! മരനെത്തിനെറ മുച്ചയെ | ഭയിച്ച | പ്പോടം: 

എല്ലാ വിശ്വാസികരംംക്കും | സ്വഗ്ൂരാജ്യ | ത്തെ തുറന്നു. 
19. ന! കദൈവപത്തിസെൈറ വലത്തു | ഭാഗ ത്തു : പീ താവിനെറ പ്രഭാവത്തോ]ടിരി।ക്കു ന്നു. 

19. ഞങ്ങളുടെ പവിഥികത്താവായ് നി | പരുമെ (ന്നു ക ഞെങ്ങഥം | വിശ്വ്വസിക്കു ന്നു. 
20. ആകയാല് നിന്െറ പിലയേഠിഷയ രക്തംകൊണ്ട്" 

നി പിട്ദൈട്ടത്തപരായ ന്നിസെം അടിയാ।ക്ക “ സഹായിക്കെ 
ണെമെന്നു ഞെങ്ദം | നിന്നോ।ടപേക്ഷിക്കു (നന. 

21. അവരെ എന്നേക്കുമുള്ള | മഹത്വ്രത്തിത : നിനെ 
പിശര ഡന്മാരോടുംകൂട്ട | എട്ടണ്ണി ക്കൊള്ളണെ[മേ. 

28. ശമത്താപേ, നിന്െറ ജന 
നിനെറ അവകാശത്തെ| അനു 

29. 

നമേ. 

ങെ. | രക്ഷിച്ചു : 
ഗ്രഹിക്കേനെ|മേ. 

അവര്രെ| ഭരിച്ച്” : എന്നേക്കും അവരെ | ഉയ ത്തേ 



റ്റ) ഛന്നന് 

൭4. ഭിനംപ്രുതി| ഞെ-)ങ്ങാം: നിന്നെ! മഹത്വപ്പെട 

കം നീരെറ നാതത്ത്തെ കാലാവസാനം। കുടാതെ : എ 

ന്നും തെങദോപ] പന്ദിക്കയും। ചെയ്യന്നു. 

_ 96. കുത്താപേ. ഇന്ത്യ ഞങ്ങളെ: പാപം കൂടാത്ത! 

കാത്തല് [ഭേ നെമേ. 

൧7. കത്താപേ, ഞഭദക്ലോടട കരുനെയുണ്ടാകേണ്രിമേഃ 

തെങ്ങള്പോട്ടി കരുനെ യുണ്ടാകേണ മേ. 

ഉര്, കരത്താവേ. ഞങദഠം നിങ്കല് ആശ്രയിക്കുന്ന്ിപ്ര, 

കാരം: നിനെ കരുനെ തെങ്ദളൂടെമേത്| ൭ ഭാ|യിരിക്കെണ്റ |, 

മേ. 
99. കത്താവേ, ഞൊന് നിങ്കല് ആശ്രയിച്ചിരിക്കു ന്നു: 

ഞ്രാ൯ ഒരിക്കലും ലങ്കി പ്പെടര്വതേ. 

1 171) 1 111, 01114 011:1൧. 

| 

ശ്രാത്താപിനെറ സകല സ്ൃഷ്മികളമേ, കത്താവിനെ | വ 

ക |യി൯ : അപനെ എന്നും പുകഴ്റി മഹത്വ | പ്പെടത്തു! 
വി൯ൂ. 

മ. കത്താവിനെറ മൂതന്മാരേ, കത്താപിന്നെ പാറ്ല വിന: 

അവനെ എന്നും പൂര്ഴ്ട്പം മഹത്വ | പ്പെടടത്തു|വിന. 

1 

3. തആകാശങ്ങളേ., കത്താവിന്റെ പാഴ്കചവി൯: അവ൭ 

എന്നും പുകഴ്ടി, | മഹത്വ്വപ്പെടുത്തപിന്. 

4, തആആകാശപിതാനത്തിന്നു മിതെയുഭളള വെള ദെ. 

കത്താവിനറെ] വാഴ്ച, |വി൯ : അവനെ എന്നും പുക്ഷ്ത്ിം | മ 

ത്വ|പ്പെടുത്തു[ഡി൯. 
5. കത്താവിനെറ സകല ശക്തികളമേ, 

വാഴ്ക്[വി൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ച, | മഹത്വപ്പെട 

വിന്. 

കത്താവിനെ 



പ്രാത്ഥനാക്രമഗീതങ്ങദ്ഠ 19). 

6 സയ്ചന്ദ്രന്മാരേ, കത്താപിനെ |പാഴ്ച, | വി൯: അവ 
നെ എന്നും പുകഴ്തി, | മഹത്വ |പ്പെട്ടത്തു | പി൯. 
/ തആആകഛാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളേ. കത്തുവിന്റെ വാഴ്ക 
വി൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്കി,| മഹത്വ പ്പെടുത്ത | വിന്. 

8 മഴയും മഞ്ഞുമേ, കത്താവിനെ | പാഴ്സര വിസ: അവനെ 
എന്നും പുകകഴ്ണി, [മഹത്വ | പ്പെടുത്തൂ വിന്. 

9 “ രഭപത്തിനെറ കാററുകടേ, കത്താവിന്റെ| പാഷ്ണ്പി 

൯ : അവനെ എന്നും പുകഴ്ടി,| മഹത്വ[പ്പെടുത്ത വിനു. 
10 അഗ്നിയും ഉങള്ക്കുവുമേ, കത്തുവിന്നറെെ പാഴ്ട് [വിസ ആ 

വനെ എന്നും പുകഴ്ി, മഹത്വ്വപ്പെടുത്തു | വി. 

21 ശിതകാലപും ഉള്ക്ടുകാലപുമേ, കത്താവിന്വെലാഴ്ച [പി 
൯: അവനെ എന്നും പെകഴ്ടിം മഹത്വ്വപ്പെടുത്തു വിന. 
19 മഞ്ഞും ഉറച്ച മഞ്ഞുമേം കത്താവിന്റെ പാഴ്കര[വി൯: ആ 
വനെ എന്നും പൃകഴ്ക്ിം മഹത്വ്വപ്പെടുത്തൂവിസ. 

13 യറച്ച മഞ്ഞും ശിതവുചചമ, കത്താവിന്നെ പാഴ്ട[വി൯: അ 

വനെ എന്നും പുകഴ്ച, മഹത്വ പ്പെടുത്ത പിനൂ. 
14 ഉറച്ചവെള്ളവും ഫിമപുമേ, കത്താപിന്നെ | വാഴ്ച വിനു: 
അവനെ എന്നും പുകക്കരി | മഹത്വ പ്പെടുത്തു | വിന്. 
1 രാപ്പുകലുകടേ., കത്താവിനെ | പാഴ്കരവി൯: അവനെ 

[നള 

| എന്നും പുകഴ്കംി, | മഹത്വ പ്പെടുത്ത | പിന. 

16 ഒരും വെളിവുകടേ, കത്താവിന്റെ! വാഴ്ച | വിീ൯: അ 
വനെ എന്നും പുകഴ്കി, | മഹത്വ | പ്പെടുത്തു വിന്. 
1 / മിന്നല്കളും മേലലങ്ങദുമേ, കത്താവിനെ| പാഴ്സപി൯: 
അവനെ എന്നും പുകഴ്കി, | മഹത്വ | പ്പെടുത്തു | പി൯. 

11 

10 ഭൂമി കത്താപിനെ | വാഴ്ച, | ട്ടെ: അത്രയുമല്ല, അവനെ 
എന്നും പുകഷ്കി, മഹത്വ | പ്പെടുത്ത | ട്ടെ. 
19 വപ്പതങ്ദളും കുന്നുകളമേ, കത്താവിനെ | വാഴ്ക [വി൯: 
അപനെ ഏന്നും പുകങ്കി| മഹത്വ | പ്പെടുത്തു | വി൯. 
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20 ഭൂമിയിലെ സകല പാം കത്താവിന്റെ| 
വാഴ് വീനു : അവനെ എന്നും പുകള്കി, | മഹത്വ | പ്പെടുത്തു | 

റ. 
2] കിണറുകളേ,, ത്ത വാഴ്കരവി൯: അപനെ എ, 

ന്നും പുകഴ്ച, | മഹത്വ | പ്പെടുത്ത | ഡി൯. 
ഒള സമ്യരങ്ങളും നദികളമേം കത്താപിനെ | വാഴ്ച വിപിന: 

അവനെ എന്നും പുകഴ്കിം മഹത്വ | ട്ടെ പ്പെടുത്ത നി 

വെഃഃത്തിരു വ തിമിംഗലാദിജന്ൂകം സ്ക 

. ലവുമേ. കത്താവിനെ | വാഴ്ച, പിസ: അവനെ എന്നും പുക 

ഒറി, | മഹത്വ്യപ്പെടുത്തു വിന. 
94 ആകാശത്തിലെ സകല പറവകളുമേ, കത്താഡിനെ] 

പാഴ് പി൯ : അപനെ എന്നും പുകള്ക്ി। മഹത്വപ്പെടുത്തി 

വിന. 
ഉ സകല മഗങ്ങടടം കന്നുകാലികളമേ, കത്താവിന്റെവാ 

റ ൧ പിന് : ആവ൭ഒന എന്നും പുകഴും മഹ ഹത്വ്[പ്പെടുത്തപി൯. 

ഉര് മാരുക്മക്ക൫്ശേ, കത്താവിനെ പാഴ്കരവി൯: അപനെ 

എന്നും പുകഴ്ിം | മഹതവ്യപ്പെടുത്തൂ|വിന. 

17 

7 യിസ്രായേല് കത്താവിന്റെപാഴ്ക് ട്ടെ: അവനെ എന്നും 

പൃകഴ്ട്,  മഹത്വ[പ്പെടുത്തട്ടെ. 

98 കത്താവിനെഥ കത്താവപിന്റെ പാഴ്കക 

പി൯ : അപനെ എന്നും പുകഠ്രറി, 1, [മഹത്വ[പ്പെടുത്തുവി൯ 

99 കത്താവിസെറ ദാസന്മാരേ, കത്താവിന്റെ പാഷ പി൯ 

അപനെ എന്നും പുക, |  മഹത്വിപ്പെടുത്തു|പിന. 

90 ന്നിതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കളും മദേഹികളമേ, കത്താ 

ന്റെ പാഴ്കവി൯: അപനെ എന്നും പുകഴ്ടറിം । മഹത്വ്[പ്പെ$ഃ 

ത്ത [ ഥി 
31 ഹഭലയശ്രഡിയും വിനയവുമുള മനുഷ്യരേ, കത്താ 

നെ | പാഴ് വിനു: അപ്പനെ എന്നും പൃകഴ്, മഫത്വ[പ്പെ, 

ത്ത്വി൯. 

ഹ് 

[നി 
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39. ഹനമ്യാവും അസയ്യാവും മിശായേലുമേ, കത്താവി 
ന്റെ പാഴ്ക വിന : അവനെ എന്നും പുകഴ്കി, | മഹത്വപ്പെട 
ത്തവി൯ു. 

പിതാവിനും, പൃത്രന്നും, വരിശുയാ തതത്മാവി। 
ന്നും : | മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ; 

ആദഭിയിങ്കചും, ഇപ്പോഴ്ചം, [എന്നേക്കും : ഉേപ്രകാരം | 
തന്നേ. [ആ-മെ൯. 

131111) 078 
വിശു. മൃക്കൊ. ൧. ൬൮...... 

യ സ്രായേലീസെറ ദൈവമായ കത്താവൃ അന്ുഗ്രഹിക്ക| 

പ്പെട്ടിവസ൯ : അവന തന്െെറ ജനത്തെ സന്മശിച്ചു | ദ്ധയാ 
രനെം। ചെയ്തിയും ലാ 

2. ആദിമുതല് തസെറ പിശുദ്ധപ്രവാചകന്മാര്| മുഖാ 
ന്തരം : അരുളിച്ചെയ്യ തുപോലെ പ 

3. നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ | വശത്തുനി]ന്നും: നമ്മെപ 
കെക്കുന്ന ഏവരുടെയും കയ്യിതന'ന്നും| നമ്മെ| രക്ഷി പ്പാ൯ 

4. തെറ ദാസനായ ദാഡിദിരശെറ | ഗുഹൃത്തിരു : 
നമുക്കു രക്ഷ യുടെ കൊബ്പയ ഉയത്തുകയും। ചെയ്യിരി]ക്കുന്ന[തും, 

9. നക്മുടെ പിതാക്കന്മാരോടു: കരുണ | പ്രവത്തി। 
ക്കേണ്ടതി ന്നും 

6. നക്മുടെ ശത്രക്കടുടട്| കയ്യില്നിന്നു: രക്ഷിക്ക 
പെട്ടു 

. നാം ആയുങ്ക്കാലം ഒക്കെയും ഭയം കൂടാത്ത തിരുമു | 
മ്വിത : വിശു ഡിയിലും, നീതിയിലും, തന്നെ ആരാധീപ്പാ൯ 

 നമുക്കു| കൃപ നല്ലമ്[ന്നു 
8. അവന നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്ചാഹാമിനോട്ട 

ചെയ്യ। സത്യവും: തനെറ പിശുദ്ധനിയമവും ഓത്തതു കൊ 
ണ്ടും| ആകു ന്നു. 

9. നിയോ പൈതലേ, അതുന്നതനെറ പ്രുവാചക൯ 
എന്ന പിള്ലിക്കപ്പൊ]ടും : കത്താവിനെറ്വ വഴി ഒരു[ക്കുവാ।ന്ൂം 

13 



10 ചോന്ന 
നിനില 

പി 

10. നമ്മുടെ ഭൈവത്തിനെറ് ആഭൂകരുനെയാത, ആ 
വന്റെ ജനത്തിന്നു പാപ്രമോചന്[ത്തിത : രക്ഷ്ധാപരിടി-താ 
നം കൊട്ടപ്പാനുമായി, നി ആഅവന്ന മുമ്പായി നടക്കും. 

11. ഇരുളിലും മരനെനിഴലിലും ഇരിക്കുന്നവക്ഷ്വ 
പ്രകാശിച്ചു : നമ്മുടെ കാലുകളെ സമാധാനമാഗ്ലൃത്തില്| നട 
ത്തേിണ്ടത്|ന്നു 

12. ആ ആരദ്രകരുണയാത ഉയര്യത്തിതനിന്നു: ഉദ 
ഡ്രം നമ്മെ | സന്മശിച്ചിരിക്കു ന്നു. 

വപിതാവിന്നും, വൃത്രന്നും, വ്രിശുഡധ തആത്മാവിനനും : 
മഹത്വം | ഉന്ടൊ।-ക്വട്ടെ ; 

തആആദിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, എന്നേക്കും : ഉ ളേപ്രകാരം| 
തന്നേ.| ആ-[മെ൯. 

] 2311,4.7171) 210 

സങ്കി. ൧0 

സ്ധ്രച, ഭൂവാസികുളുമായുമേളാരേ, യഹോവെക്കു | ആ 

പ്പ്യീടടവി൯: സന്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ സേവി 

2. യഹോവ തന്നേ ദൈവം എന്നറിവി൯ ; അപ൯। 
നമ്മെ| ഉണ്ടൊടക്കി; നാം അവന്നുഭൂഉവര് ആകുന്നു : അവ 
നെറ ടടനവും, അവന് മേയിക്കുന്ന] ആട്ടക[ും ത്രന്നേ. 

3. അവമെറ പാതിലുകളിത സ്യോത്രമത്തോട്ടം, അവ 
നെറ പ്രാകാര ങ്ങളില് സ്തൃതിയോട്ടംകൂടെ| പരു|വിന൯ ; അവ 

ന്നു സ്യോത്രം ചെയ്യു, അവനെറ | നാമത്തെ | വാഴ്ക വിന. , 
2. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവസെറ ലയ എന്നേ 

ക്കം! ഉള തു; അവനെ വിശ്വസു.ത തലമുറതലമുറ[ആയും| 

മിന്ന. തിം | 
പിതാവിനും, പൃത്രന്നും, പരിശ ഡ്ധ। തൃത്മാവി।ന്നും :[ 

മഹത്വം | ഉണ്ടാ।-ക്രട്ടെ ; 
ആദഭിയിങ്കലും, ഇപ്പോഴും, | എന്നേക്കും: ഉള പ്രക 

രം[തന്നേ,| തആആ-[മെ൯. 
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പിശു. ലൂക്കൊ. ൧. ൪൬.::..: 

(൩൦ ഉളം കത്താവിനെ മഹിമ | പ്പെടുത്ത ന്നു: എ 
സെറ ആത്മാവു എസെറ രക്ഷിതാവായ പൈവത്തിര് | ഉല്ല 

ഒ. ആആഉപന൯ തന്െറ ദാസിയുടെ താഴ കടാക്ഷിച്ചിരി 
ക്കു റ൯ു൨ ല്ലോ: ഇന്നുമുതല് എല്ലാ തലമുറകളും” എന്നെ ഭാ 
ഗ്ൃവ്വത'യെന്നു വാചം. 

ലി ത റാരബവന് എനിക്കു വലീയവ ചെയ്യിരിക്കു। 
ന്നു: അവനെറ നാമം | പരിശു[ഡ്വം ത | ന്നേ. 

4. അപനെ ഭയപ്പെടുന്നവക്കു അവദശെറ കരു | 
നെ : തലമുറതലമുറയോളം | ഇരി | ക്കു. ന്നു. 

5. തതഡെറ ൫ ഭംകൊണ്ടു അവ൯ ബലം |[പ്രവത്തി | 

ച്ചു : ഹൃദയ പിചാരത്തില് അഹങ്കരിക്കുന്നപരെ | ചിതറി | 
ജി 

6. പ്രഭക്കന്മാരെ സിംഹാസനങ്ങളില്നിന്നു | ഇറ | 
ക്കി : താനെവരെ | ഉയത്തി | യിരിക്കു | ന്ന൯. 

7. വിശന്നിരിക്കന്നപരെ നന്മകളാല് നിറെ | ചു : 
സപ്പന്നന്മാരെ വെരതെ അയച്ചു | കളഞ്ഞ് |രിക്കു | ന്നു. 

6. നമ്മുടെ പിതാക്കന്മാരോട്ട അരുളിച്ചെയ്യ]ുതുപോ | 
ലെ : അബ്രാഹാമിന്നും, അവനെറ സന്തതിക്കും, എന്നേ 
ക്കം | കരുനെഓ | ക്കേണടതി | നന 

9. തതസെറ ദാ സനാ യ: യിസ്രായേലിനെ | 

തണെച്ചി |രിക്കു | ന്നു. 

വിതാവിന്നും, പൃത്രന്നും, വരശൂഖ.. | ആത്മാവി | ന്നും : മഹത്വം | ഉണ്ടൊ |-ക ട്ടെ. 
തആആദിയിങ്കചും, ഇ പ്പ്രോഴ്ം, 

രം | തന്നേ. | ആ-। മെന. 
എന്നേക്കും : ഉള്ളപ്രുകാ 
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സകക।. ൯൮. 

ഡ്യടഹാവെക്കു ഒൽ പുതീയ പാട്ടു പാട്ടവി൯ ; ആവ൯ അത്രഃ 

തങ്ങ പ്രവത്തി ച്ചിരിക്കു | ൯: അവന്വെറ പലങ്കയ്യും। 

അവനസെറ വിശു ഭവും അവന്നു ജയം നേടിയി | രി 

ക്കൂ | ന്൯ൂ. 

2. യഹോവ തനെറ രക്ഷയെ | അറിയി ച്ചും : ജാതി | 

കര്ം കാട്മൈ, തെറ നിതീഒയ വെളി | പ്പെടുത്തിയും | ഇരി 
ക്ക ന്നു. 

9, ആഅഅപ൯ യിസ്രായേല് ഗരഹത്തിന്നു്* തനെറ ഭയ | 

ഡും വിശ്വസൃതയും ഓ | ത്തിരിക്കു | ൯ : ഭൂമിയുടെ അവതിക [| 

ക്ലൊക്കെയും" നമ്മുടെ മകൈവത്തിരെറ | രക്ഷ ക | ദവ്ടീരി | 

4. സകല ഭൂൂവാസികളമായുളേളോരേ, യഹോവെക്കു | 

ആഫ്റ്വിട്ട। പിസ: പൊട്ടി ചേ:ക്കിച്ചു | കീത്ത | നം ചെ]യ്ക്കിനു. 

. കിന്നരത്തോടെ യഹോവെക്കു കി | ത്തനം ചെ | 

യ്കി൯ : കിന്നരത്തോടും സംഗിതസ്വരത്തോട്ടം | ക്ൂ-| ടെ 

ത ന്നേ. 

6. കാഹ&൭ൃങ്ങളധോട്ടം തുയ്യനാദത്തോട്ടം | കുടെ ല് 

മോവായ യഹോവയുടെ സന്നിധിയില് | ഘോ- |ക്കി- പ്പ്രീസ. 

7. സമ്ര്രവും അതിന്െറ | നിറെ | വും : ഭൂതലവും ആ 

നിത പസിക്കുന്നപരം | മുഴ [-ങദ ട്ടെ. 

8. (്പപാഹങ്ങംം കൈ | കൊട്ടട്ടെ : പവ്വതങ്ങഥം ഒരു 

പോലെ യഹോപയുടെ മുന്പാകെ ഉല്ലസിച്ചു | ഘോ- ക്കി 

ക്ക ട്ടെ. 

9. അപ ഭ്രമീയെ വിധിപ്പാ൯ | വരുന്നു: ഭൂലോ 

കത്തെ നിതിയോട്ടംം ജാത കളെ നേരോടഴും കൂടെ | വിധിക്കും. 

പപിതാപവിന്നും, വൃത്രന്നും, വ്രിശുഡ്ധ। ത്തൃത്മാവി ന്നും : 

മഹത്വം | ഉണ്ടാകട്ടെ. 

ആഭിയിങ്കലും, പ്പോഴ്ചംം | എന്നേക്കും: ഉകളപ്രകാരം 
തന്നേ. ആു-[മെ൯. 
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ച് പ് 111111 
പിശു. ലൃക്കൊ. ൨. ൨൯......... 

കുംപ്പാം നാഥാ, തിരുവചനം | പോ- [ലെ : നി ആടിയ 

നെ സമാധാനത്തോടെ | പിട്ട | യക്കു|ന്നു. 
2. ജാതികരംക്കു പെളിപ്പെടടവാനുഭള | പ്രകാശവും : 

നിനെറ ജനമായ യിസ്രായേലിനെറ | മഹത്വ | വുമായി, 
3 നിസക്ച ഭ്ദാതികളൃടെയും മുന്പിത ഒരുക്കിയിരിക്കു 

ന്ന നിന്െറ | രക്ഷ | യെ : എന്െറ | കണ്ണൂ | കണ്ടുവല്ലോ. 
പിതാവിശും, പൃത്രന്നും, വരിശൂഡ|തആത്മാവി।നനും : 

മഹത്വം | ഉണ്ടാ।-ക്രട്ടെ. 
ആദിയിങ്ംലും, ഇപ്പോഴും, | എന്നേക്കും : ഉളളപ്രുകാ 

രം| തന്നേ. | ത്ആ-[മെ൯. 

12115 1/ 1911102177 
സങ്കി. ൬൭. 

ലീറ്ദപ.ം നമ്മോട്ട കപച്ചെയ്യു, നമ്മമേ അനുഗ്രഹിക്കു 
മാറാക് ട്ടെ: അപ൯ തെറ മുഖത്തെ നമ്മുടെ മേല് പ്രകാ 
ശിപ്പി[ക്കുമാ|റാക ട്ടെ. പ് 

9. നിദെംറ പഴി | ഭൂമിയി | ലും : നിസെറ രക്ഷ. സക 
ല ഭോതികളുടെ ഇടയിലും | അറിയേ |റ്രെതിന്൯ു ത ന്നേ. 

- ദൈപമേ., ജാതികഠര്ടം നിന്നെ! സൂൃതി। ക്കും: സ 
കല ട്ടാതികള്ം | നിന്നെ | ന്മൂതി | ക്കും. 

4. ആ്ാതികടം സത്തോദ്കിച്ചു ലോക്ഷിച്ചു ഉല്ലസി 
ക്കം : നി വംശങ്ങളെ നേരോടെ വിധിച്ചു, ഭൂമിയിലെ ജാ 
തികളെ ! ഭരിക്കു | ന൯ുവ | ല്ലോ. 

നം മെദവമേ, ഭറാതികഠര്ം നിന്നെ | സൃതി | ക്കം : സ 
കലവ മ്ദാതികളും | നിന്നെ | സ്മൃതി | ക്കം. 

6. (ഭൂമി അതിനെറ അനൂഭപം തന്നി രിക്കുന്ന: 
ദൈവം, നമ്മുടെ ദൈവം തന്നേ, ] നമ്മെ | അനുഗ്രഹി |.ക്കം. 

7. ദൈപ്പം നമ്മെ അനൂഗ്രഹി | ക്കം : ഭൂമിയുടെ 
അവുതികറം ഒക്കെയും | അവനെ | ഭയപ്പെ ട്ടം. 
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പിതാവിനും, വുതന്നും, പരിശുഡ | ആത്മാവി ന്നും: 
മഹത്വം ഉ ണ്ടാ।-ക്[ട്ടെ ; . 

ത്തഭിീയികലും, പ്പ്യോഴ്ംം എന്നേക്കും ൭99 പ്ര 

കാരം | തന്നേ. തആ-(മെ൯. 
പെസഹാ ഞായറാ പു 

നമുടെ പെസഹക്കതഞ്ഞാട്ടം അരുക്കപ്പെ | ട്ടിരിക്കു | ന്നു - 

ക്രി|-സ് ത-| ന്നേ. 
ഉ, തആആകയാല് നാം പഴയ പുഴ്ടിമാവുകൊണ്ടെല്ല, തി 

ന്മയും മുഷ്കതയും ആയ പുളിമാവു | കൊണ്ടുമല്ല: സ്വക്ഷട 

തയും സത്യവുമായ പുളിപ്പില്ലായ്യുകൊണ്ടു തന്നേ | ഉത്സവം | 

ആചരി |ക്ക. 
3. ക്രീസൂ മരിച്ചിട്ട ൭ യിത്തെഴുന്നേിരിക്കയാത, ഇ 

നി [മരിക്കയി | ല്ല : മരനെത്തിന്നു അവനെറ മേല് ഇനി 
കത്തു | ത്വ. ഇല്ല. 

4. അപ൯ മരിച്ചതു പാപസംബന്ധമായി ഒരിക്കലാ 

യിട്ടു | മരി | ച അവന ജിവിക്കുന്നതോം ദൈവത്തിന്നു | 

ടി പിക്കു ന്ന. 
5. അപ്വണ്ൂം നിങ്ങളും പാപസം ബന്ധമായി മരിച്ച] 

പരെ | ന്നും : ക്രിസുയശ്വില്ത ദൈവത്തിന്നു ടിപിക്കുന്ന 

വര്൪ എന്നും നിങ്ങളെ. | ത്തന്നേ | എളു വിന. 

6. ക്രിസൃയ നി്രകൊണ്ടെപരില് ആല്ല | ഫലമാ | യി: 
മരിച്ചവരുടെ റെടയിതനിന്നു | ഉയി | ത്തിരിക്കു ന്നു. 

7. മരനുക്ഷ്യ൯ മൂലം മരണം [| ഉദ്ടഭൊക | യാല് : മരി 

ച്ചപ്പതടെ പുനതത്ഥാനവും | മനുക്ക്യ൯ മുലമു | ണ്ടായ. 

8, തആആലഭാമ്ത എല്ലാപര്ം മരിക്കു |  നതതപോ | ലെ: 

ക്രിസൃവില് എല്പാവരും ജീപിപ്പി | ക്കപ്പെ | കഃ 

പിതാവിനും, പൃത്രനുും,വപരശരധാ ആത്മാവി ന്നും 

മഹത്വം | ഉണ്ടാ] - ക| ട്ടെ ; 

ത്ആദിയികലും, ഇപ്പോഴും] എന്നേ] ക്കും : ഉളളപ്ര 

കാരം തന്നേ. തത-[മെന്. 
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സക. ൪൧. 

ലീഥ്ദപംം.” നിനെറ ദയെക്കു തക്കവണ്ണും എന്നോട്ട 

കൃപയുണ്ടാ | കേന്റെമേ; നീന്റെ കരുണയുടെ ബഹ്ുത്വ 
പ്രകാരം എനെറ ലംഘനങ്ങളെ | മായിച്ചു | കളയേണ[മേ. 

! ൭. എന്നെ നന്നായി കഴ്ചകി എന്െറ അകൃത്യം | പോ 

ക്കേനെ|മേ, എനെറ പാപം നിക്കി എന്നെ | വെടിപ്പാദക്കേ 
ണമേ. 

3. എനെറ ലംഘനങ്ങളെ. തൊ൯ |  ആഅഠിയു[ന്നു എ 

നെറ പാപം എപ്പോഴ്ചം എനെറ | മുന്പില് | ഇരിക്കുന്നു. 

4. നിംന്നാട്ട തന്നേ ഞാന് പാപം ചെയ്യു" നിനക്കു 

അനിഷ്കരമായുമളതു ഭത്യാന ച്ചെയ്യിരിക്കു ന്നു. സംസാരി 
ക്കമ്പോദം നി നിതിമാനായും | വിധിക്കുബ്പോം നിമ്മലനാ 

യ്യൂം ഇരിക്കേണ്ട | തിന്നു ത|ന്നേ. 

൦ ഇതാ, ഞാ൯ അക്ൃത്ൃത്തില് | ൭രുവാ।യി ; പാപ 

ത്തില് എനെറ അമ്മ എന്നെ | ഗഭം ധരിച്ചു. 

6. അന്തഭാഗത്തിലെ സത്ചമല്ലോ നി | ഇക്ക്ി ക്കുന്ന 
തു ; അന്തരംഗത്തില് എന്നെ ജുതാനം | ഗ്രഹിപ്പിക്കേണ। 

മേ. 
7. ഞാസ൯ നീമ്മലനാകേനദ്ടെതിന്ുു സോചപ്പകൊ 

ണ്ടു എന്നെ ശുഡധി|കരിക്കേണ്ട[മേ ; ഞാനു ഹിമത്തെക്കാഥം 
വെള്ുക്കേണ്ടെതിന്നു എന്നെ | കഴ്കേന്റെമേ. 

ടം. സത്തോക്ഷവും ആനന്ദവും എന്നെ കോംംക്കുമാ। 
റാക്കേന്മേ ; നി ഒടിച്ച അസ്ഥികം | ഉല്ലസിക്ക[ട്ടെ. 

9. എസെറ പാപങ്ങളെ കാനൊതവണ്ണും നിന്െറ 
മുഖം | മറെയ്മഛണ]ിമേ; എന്െറ അകൃത്യങ്ങളെ. ഒക്കെയും [| 
മായിച്ചു | ക൭യണ്|മേ. 

10. ദൈപമേ, ” നിമ്മലമാര്യാര ഹൃദയം എന്നിത്| 
കച്ചി സ്ഥിരമായോരാത്മാവിനെ എന്നില് | പുതുക്കേ 
ണെ ൭2. 
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11. നിനെ സന്നിധിയിതനിന്ുു എടന്ന തള്ളി ി 

ക്ക യരത!തേ  നീസെറ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ എന്നിതനിഷശ! 

എട്ട[ക്കയുമര[തേ. 

19. നിനെറ രക്ഷയുടെ സന്തോഷം എനിക്കു തിരി 

കെ | തരേനെ മേ: മനസബ്ഡ്സൊരുക്കമുള്ള ത്തൃത്മാവിനാല് എ 
ന്നെ | താ-| ങ്ങേണ മെ. 

19. അപ്പോം ഞോ൯ അതിക്രമക്കാരോട്ട നിനെറ വ 

ഴികളെ | ഉപദേശിക്കും ; പാപികര്ം നിങ്കലേക്കു | മനം | 
തിരിയും. ി 

19. എന്റെറ രക്ഷയുടെ ദൈവമായ ദൈവമേ” രക്ത 
പാതകത്തില്നിന്ുു എന്നെ പിട്ടപി | ക്കേണ മേ; എ 

ന്നാല് എനെറ നാവു നിനെറ | നിതിയെ | ലോോക്കി]ക്കും. 

1. കത്താവേ, എരെറ അധരങ്ങളെ | തുറക്കേണെ | 

മേ; എന്നാരു എനെറ പായ് നിസനെറ | സൃതിയെ വണ്ണ്ണി। 

൭.൦. 

16. ഫഹനനയാഗം നി ഇക്ൂള്ടിക്കുന്നില്ല ; അല്ലലെങ്കിത 

തൊ൯ അഡഫ്്യിക്കുമാ | യിരുന്നു ; ഹോമയാശഗത്തിത നിനക്കു | 

പ്രസാ]ദപുമില്ല. 

17. ദൈപത്തിനെറ ഹനനയാഗങ്ങം തകന്നിരി 

ക്കുന്ന | മനസു; തകന്നും നുവങദിയുമിരിക്കുന്ന ഹൃദയ 

ത്തെ.” ദൈവമേ. നി നിരസി ക്ഷയ്ല്ല. 

പീിതാപിന്നും, പൃത്രന്നുംം വരിശുധാ | ആത്മാവി | 
ന്നും : മഹത്വം | ഉണ്ടാ।-ക്രട്ടെ. 

തആദിയിങംലും, ഇപ്പോഴും, | എന്നേ |ക്കും: ഉളള പ്ര 

കാരം | തന്നേ. | തആ-)മെ൯. 


